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Prezidentas taipgi prašo, kad 
kongresas padidintų socialinio 
draudimo mokesčius 3/10 pro
cento; tiek darbdaviui, tiek ir 
darbininkui.
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Taupymo bendrovės gili duo
ti paskolas tiktai saugiems ir 
paskolas mokantiems namų sa
vininkams. Jeigu savininkas 
gauna didesnę paskolą, tai nei 
jis to namo taiso, nei juo rūpi
nasi. Paėmęs didelę sumą pini
gu, dingsta ir nusineša santau
pas. r ’V \ - '

Kada taupymo bendrovės nu
rodo šį faktą, tai nauji reforma
toriai nepatenkinti, jis kaltina 
taupymo’ bendroves.

Nenugalimi vidaus 
degimo varikliai

Nežiūrint bandymų ir pastan
gų vidaus degimo variklius pa
keisti kuo nors kitu: elektro mo
torais, gazo turbinomis, garo bei 
kitais varikliais, visdėlto ban
dymai nesiseka ir mažiausiai dar 
5 metus vidaus degimo varik
liai pasiliks pirmoje vietoje. Pa-

Jie. sako, kad administracija 
žino, jog įstatymo projektas kon
greso nebus priimtas, bet šį 
klausimą iškėlę politiniais su
metimais, turint prieš akis prezi
dentinius rinkimus.

Tokiam Įstatymo projektui 
priešinasi juodieji, civilinių tei
sių sąjunga ir pats teisingumo 
sekr, E. L. Levi.

Dizeliniai motorai, vokiečio 
Diezelio išrasti, yra nepakeičia
mi. Jų negali pakeisti kiti mo
torai traukiant sunkvežimius, 
traukinius, gaminant elektros 
srovę.

Geriausi iki šiol dizeliniai mo
torai yra 5 cifinderrų^ gaminami 
Mercedes-Benzo.

JOHANESBURGAS.Rasinėneapykanta-j’ra išsiplėtusi 
visame pasaulyje, žmonių žudynės ir tarpusavio peštynės pasi-

Visos didžiosios ir mažos vals
tybės labai atidžiai seka kiek
vieną prezidento Fordo nutari
mą. Daugelis manė, kad prezi
dentas panaudos karo jėgas, bet 
jis, Valstybės Departamento pa
tartas, nutarė nenaudoti jėgos. 
Amerikos karių siuntimas bū
tų galėjęs būti kitaip interpre
tuotas ir pakenkęs Artimųjų 
Rytų taikos pastangoms. Tvir
tinama kad ambasadoriaus žu- ♦ 
dikai suimti ir tardomi.

Izraelis taip pat labai atidžiai 
seka Libano Įvykius. Jeigu ne 
prezidento* Fordo Įsakymas ne
sikišti į Libano reikalus, tai Iz
raelio karo vadai seniai jau būtų 
įžygiavę j Libaną ir bandę atsta
tyti taiką.

BUENOS AIRES.-?— Birželio 
18 d. anksti iš ryto sprogusi ga
linga bomba prie Argentinos po
licijos viršininko gen. Cesareo 
Cardozo namo Buenos Airese, 
sunkiai-sužeidė patį generolą ir 
kiek lengviau jo žmoną ir duk-

I.ibraryuf Congress Gr. 
rioaical Division
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Nužudė policijos 
viršininką

Amerikiečiams Įsakyta viską 
likviduoti ir šeštadieni kartu su 
karavanu keliauti į Sirijos sos
tinę. Prezidentas Fordas būtų 
galėjęs pasiųsti Amerikos ma
rinus i Beirutą arba Let kurį 
kitą Libano miestą ir paimti vi
sus evakuoti norinčius ameri- 
čius, bet prezidentas nutarė ne- 

Į naudoti karo jėgos. Dabartiniu 
metu Libane tebėra 1,800 Ameri
kos piliečių. Kiekvienas turės 
progos išvažiuoti, jeigu, jis pa
geidaus. Jau anksčiau ameri
kiečiams buvo pasiūlyta išvažiuo
ti, didokas jų skaičius išvyko, bet 
krašte dar tebėra 1,800 JAV pi
liečių. : _

Karo vadovybė dar nežino, ko
kiu būdu amerikiečiai bus išve
žami iš Beiruto ir kitų Libano 
sričių. Vieni mano, kad bus pa
naudoti busai jiems išvežti, o 
kiti mano, kad bus naudojami 
automobiliai. Taip pat ' nežinia, 
kas šiam karavanui teiks reika
lingą globą, bet manoma, kad 
saugumą garantuos Sirijos ka
riuomenė, kuri kontroliuoja ke
lius iš Beiruto i Damaską.

Amerikos ambasada Beirute 
gavo žinią, kad jau paruoštos 
priemonės atgabenti Washing- 
toną nužudyto ambasadoriaus 
Francis L. Meloy Jr. ir amba
sados patarėjo Robert O. War
ing lavonus. Jie bus nugabenti 
Į Damaską, o iš ten karo lėktu
vu bus nuskraidinti į Washing
tons, kur bus palaidoti iš viso
mis valstybinėmis iškilmėmis. 
Jiedu žuvo eidami pareigas. Ame
rikiečiai vyks ne tiesiai iš Bei
ruto Į Damaską, bet pirma vyks 
i Sidoną, o iš ten jau plentu tie
siai i Damaska.

pelkę, o vėliau Sandra buvo Iš-' 
prievartauta, užmušta ir Įmesta 
įPacifiką. Prokuroras dabar rei
kalauja ilgų metų bausmės abiem Reiškia didesniu ar mažesniu mastų. Toje "pačioje Pietų Afrikoje 
policininkams ir keturiems jų 
pagalbininkams, tuo tarpu dar 
nepatekusiems į teisihgumo ran-

■ Amerikos "jauniausieji astronautai" ne tik žaidžia keliones i Marsą, bet jie dirba mokslini 
darbą.-Jiedu dėvi astronautiškus drabužius, ^ku rie apsaugo iuos nuo_ įvairių bakteriologiniu pa
vojų, o mašina .išvaiko iš juos supančios erdkės įvairius akimi neįžiūrimus embrioninius gema
lus. Jų dėvimi drabužiai ateityje bus taikomi Ii goninėse, kur* žmonės serga pavojingomis užkre
čiamomis ligomis.

WASHINGTONAS. — Slap
tosios tarnybo ČIA išvados, re
miantis tyrinėjimais bei stebėji- 
.rnais, sako, kad ateinančių ke
lių metų laikotarpyje svetimų įs-i 
'šmugeliąvusių į Ameriką agentų 
teroristinė veikla padidėsianti.

Keletas fanatikų, pasak ČIA, 
mėgins panaudoti atomines bom
bas, bet daugiausiai teroristiniai 
veiksmai bus daromi panaudo
jant chemines, bakteriologines, 
biologines ir radiologines* me
džiagas, . , *

. . '

Amerikos 200 metų sukakties 
iškilftių ir 1980 metų žiemos 
Oliftipinių žaidimų ptoga. 
žinos į JAV nemažai turistų ir 
visokių užsienio pasiuntinių, to
dėl pogrindžio/ teroristams su
darys gerą /veiklos dirvą.

pikietavo. Kažkas paklausė, ar 
policija -duos tokią pačią protek
ciją naciams nuvykti į juodžių 
apgyventa apylinkę?

■ . <
Didžiausią balsą pakėlė susi

rinkime buvusieji" juodaodžiai. 
Jie nenori, kad naciai maršuotų 
jų apgyventoje miesto dalyje. 

;~Bet kai kurie pasisakė prieš Mar
tin Luther Kingo vadų užsispy
rimą būtinai maršuoti Marquette 
Parko apylinkėje. Baltieji skun
dėsi policijai, kad į panašius su
sirinkimus ateina žmopės, ku
rie, negyvena apylinkėje, bet rei
kalauja eisenų ir kitokių dalykų.
Hubert p. Connolly nori pinigu

-Kita namų savininkų grupė, 
vądovaiijama Hubert Connally, 
reikalauja, kad vietos taupymo 
bendrovės duotu paskolas Bell ir 
Western - Avėnuė tarpe esan
tiems namams taisyti. Prieš po
rą metų buvo reikalauta tokių 
didelių paskolų, kurių taupymo 
bendrovių veritintojai negalėjo 
duoti. Namus parduoti norintie
ji žmonės norėjo gauti didesnę 
paskolą negu namas buvo ver-

NEGALI PALIKTI MARQUETTE
PARKO GYVENTOJŲ RAMYBĖJ

Kingo žmonėms davė protekciją, bet naciams 
‘ tokios brotekcijoš nenori duoti

CHICAGA, ID.

Nori panaikinti 
mokinių vežiojimų 
.WASHINGTONAS. — Fordo 

admihistracija prįišo kongreso 
išleisti įstatymą,, kuris laikė 5 
metų panaikintų priverstiną mo 
kinių vežiojimą, sumaišant ra
sės atžvilgiu mokinius mokyk
lose.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų daugumos lyderis sen. Mikė 
Mansfieldas lapkričio pabaigoje 
pasitraukia iš lyderio pareigų 
į pensiją. Tad'jau dabar dau
gelis senatorių;- kaip Humphrey, 
R. C. Byrd. E. F. Hollings ir 
E. S. Muskie • stengiasi užimti 
Mansfieldo postą.

Daugumos vado vieta Atsto
tų Rūmuose yra Įtakinga ir 
svarbi. Daugumos lyderis vado
vauja partijar/politikai ir vai
ruoja Atstovų Rūmų komitetus. 
Jis sprendžia ir skirsto partijos 
atstovus į komitetus ir t. t.

Marquette nuovados viršininkas William 
Wdods aįškiųo Chicagos Lawn namų savininkams, susirinkusiems 
Laum United Methodist Church patalpose, apie bereikalingą 
įtampą gyventoj ų tarpe.

Policijos viršininkas pareiškė, 
kad namų savininkai ir gyvento- 
jaį'vieni kitus tiktai kolioja, be 
pagrindo išmetinėja, o vėliau 
bijo, prašo policijos protekcijos, 
Susirinkime buvo apie 60% bal
tų namų savinnkų, o likusieji 
buvo juodaodžiai.

Policijos skvadai, _susMe4aI1‘" 
tieji iš baltų ir juodų policinin
kų, labai greitai pasiekia bet 
kokią., grupelę gyventojų, ban
dančią ardyti tvarką arba nai- 
kinti nuosavybę.
. Baltieji skundėsi,1 'kad juo
džiai; įlindę Įx baltų apgyventą 
apylinkę, viską išgriauna ir už
puldinėja. Tame . susirinkime 
buvusi viena balta moteriškė pa
reiškė, jog tai’ neteisybė, šalia 
jos: apsigyvenusi j/iena* juodžių 
Šeima, --kuri labai gražiai /^i^ 
■ziSE'savb/'hati^W-/^^^^

Policijai duoda nemalonu 
w ■ klausimą
Niekam rfe paslaptis; kad Ghi- 

cagos policija davė reikalingą 
protekciją grupei ^juodžių pra
žingsniuoti - 71 gatve iki Mar
quette Parko ir atgal. Dvasiš
kio Jacksono vado grupė ne tik 
buvo nužingsniavusi prie Mar
quette Parko, bet ji kuriam lai
kui bdvo sustojusi .ties Ameri-

f The Tint and Crepfcnt y
Lithuanian Oady

Vyr. teismas 
prezidento pusėje 
WASHINGTONAS. — Prez.

Niksonas ir vėliau prez. Fordas 
buvo uždėję specialius mokes
čius Įvežimui į Ameriką žemės 
alyvai. Nepatenkintos alyvos 
bendrovės ir kąikurie jų šalinin
kai kongresmanai iškėlė šį klau
simą vyr. Amerikos teisme, tvir
tindami, jog nėra įstatymo, kurs 
suteiktu teisę prezidentui apdė
ti mokesčiai įvežamą žemės aly
vą. •

Vyrz^Anferikos^teismas; išna-- 
grinėjęs sf klausimą, nusprendė, 
kad prezidentai pasielgė teisė-

PABRANGO AKCIJOS

Vertybės popierių makleriai 
pastebėję, kad kredito nuošim
čiai nekyla, kad vyriausybė sten
giasi atpiginti kreditą ir kad as
mens pajamos, gamyba ir namų 
statyba didėja, pradėjo gyviau 
supirkinėti vertybės popierius. 
Vertybės popieriai todėl pradėjo 
brangti. Jie vėl pasiekė ir per
lipo tūkstąntinę taškų.

“Kalbos klausimas buvo tik 
priežastis, kibirkštis, kuri .įžiebė 
riaušes”, — tvirtino juodųjų na
cionalistų lyderio Nelsono Man- 
delos žmona, 
dro neturi su afrikiečių kalba”. 
O teisingumo ministeris James 
Krųger parlamente pareiškė: 
“Mes to nesitikėjome”.-

Keli tūkstančiai policijas, su
lindusios į šarvuočius ir heli- 
kopterius, ramina riaušininkus, 
bet, atrodo, nedaug ką pagelbsti. 
Įtūžusi juodųjų ir baltųjų minia 
nenori apsirarčinti. Jiems pade
da įsimaišę visokie pogrindžio 
veikėjai, vadinami coci.

Čikaga neteks
• daktarų

’’ ČIKAGOS meras yra Įsakęs 
visiems miesto tarnautojams 
gyveritHmeste. -Priešingu, atve
ju jie neteks darbo. Toks mero 

’ parėdymas paliečia ir miesto ži
nioje dirbančius medicinos dak
tarus, kurių .per 300 gyvena už 
miesto ribų.

Prisibijoma, kad mieste gali 
' atsirasti taip vadinama sveika

tos krizė. Laikraštininkų už
klaustas tuo klausimu miesto 
meras Daley, atsisakė ką nors 
pareikšti. Jis tik pasakė, .kad 
dar nėra kalbėjęs su Čikagos 
sveikatos tarybos, prezidentu dr.

(Eriku’Old bergu.

BRANGSTA GAZOLINAS

WASHINGTONAS. — Nežiū
rint, kad benzino gamyba ir jo 
pristatymas 'yra 
bet padidėjus jo vartojimui, ben
zino kainos kyla if numatoma,

Nepasigaili aid. 
Wigodos .

ČIKAGA. — Aldermanas P. T. 
Wigoda buvo nuteistas ir paso
dintas į kalėjimą, kad jis 1974 
m. mokesčių pareiškime neįrašė 
50,000 dol. pajamų. Jis Už tai 
gavo metus ip vieną dieną kalė
jimo.

Atsėdėjęs 5 mėnesius, Wigoda 
paprašė paągsiilėti, bet pasigai
lėjimo taryba jo prašymo fte- 
patenkino. 5is klausimas atsi
rado pas teisėją A. L. Marovitz, 
kurs išpeikė pasigailėjimo ta
rybą, sakydamas, kad ji nepil
danti jo nurodymų. Paprastai, 
pasak teisėj^, Įkalinio nepasi
gailima, kad jis yra sunkiai nu
sikaltęs ir blogai elgiasi kalėji
me.

Meksikos policija 
negalima pasitikėti
ACAPULCO, Meksika. _ Du 

Meksikos policininkai - prisipaži
no nušovę du amerikiečius, vy
kusius į Meksiką turizmo reika
lu tvarkyti.

. ; - ■ / - _ . ... > ' ;

Turizmo agentas Gary Se- 
melroth iš Belleville, UI., auto
mobiliu vyko j Meksiką kartu su 
Sandra Froriczak, kilusi 4 Iš St. 
Louis, Ill.

Pasirodo* kad -jiedu buvo poli
cijos sustabdyti. O kai policija 
nustatė jų. . asmenybę, tai poli
cininkai pareikalavo pinigų. Sem- 
melroth pąsipriešino, tai jis bu--

j 1960 m. buvo rasinės riaušės iškilusios, kur per 69 asmenys neteko 
gyvybės. Dabar vėl jau trečia diena juodieji ir baltieji vieni su 
kitais pešasi, plėšikauja ir vieni kitus žudo, pądeginėja namus,; 
auto mašinas. Beuterio pranešimu, jau yra per 50 asmenų 
negyvų ir mažiausiai keli šimtai sužeistų j

Kai kurios pašto įstaigos su- —
degintos, ligoninės - sudaužytos* xCnTi
o juodųjų administracijos :aa-fwL llllinPlirBy BOKI 
mai su žeme sulyginti. Riaušės, 
pasak žinių agentūrų, vis ple
čiasi ir apima naujas vietoves.

Pietų Afrikoje neramumai jau 
brendo nuo ^gegužės 17 dienos, 
kai 800 studentų nėjo į klases, 
bet protestavo, nenorėdami pil
dyti naujus mokyklų vadovybės 
įsakymus. Įsakymo keliu buvo 
įvesta į mokyklas afrikiečių kal
ba, kuri turėjo būti vartojama 
lygiagrečiai su anglų ar olandų. 
Birželio 16 d. nepasitenkinimas 
išsiliejo tiesiog sukilimu, kai 
Sowetos piešto 10,000 mokinių 
pradėjo protesto žygį miesto gat
vėmis.

Fordas nori pakeisti 
socialinį draudimą
WASHINGTONAS

(Fordas nori pakeisti socialinio 
draudimo įstatymą, kurs įpa
reigoja socialinio draudimo įs
taigą padidinti, išmokamus so- 
rialinio draudimo .čekius didė
jant pragyvenimo kaštams.

Prez. - Fordas prisiųstame 
kongresui rašte, prašo tuojau pa
keisti socialinio' draudimo įsta- 
tymąĮ nes, jį nepakeitus, pensi- 
ininkai pradės gauti didesnes 
pinigų sumas negu kad jie be
dirbdami buvo į kasą įmokėję.

Į PREZIDENTAS JSAKĖ VISIEMS VYKTI 
į SERIJOS SOSTINĘ

Šeštadienį amerikiečiu karavanas iŠ Bęiruto 
nėr kalnus važiuos į Damaską^

BEĮEITAS, Libanasr. — Prezidentas Fordas, pasitaręs su at-*' 
sakingais Valstybės Departamento pareigūnais ir saugumo ta
rybos nariais, įsakė visiems amerikiečiams, kurie nori evakuoti 
Libaną. Gyvenimas minėtame krašte labai neramus, nežinia kas? 
valdo ir ko klauso, todėl ėmėsi šių priemon iu. Prezidentas butų 
galėjęs evakuoti Amerikos piliečius iš Beiruto uosto'arba aero
dromo, bet pasirinko kelionę sausumos. Atrodo, jog tai bus pats 
saugiausias kelias. Jeigu neskaityti vieno kito priemiesčio, Siri
jos kariai kontroliuoja kelią iš Beiruto i Damaska.

Nudūrė Peru 
ambasadorių

KINGSTONAS. — Peru 
basadorius Jamaikoje birželio 15 
buvo dviejų nežinomų asmenų 
nudurtas savo bute, grįžus vaka
re iš pasivaikščiojimo. Jo 10 me
tų duktė m 
sadoriaus imtynes su įsibrovė
liais.

. Policija mananti, jog tai bu
vo plėšikai, kurie į butą įlindo 
per atdarą langą.
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1976 METAI KAS IR KUR?
« B rželio mėnesį prieš 36 kimo tinklas yra toks: JAV 36 

Įgaliotiniai, Kanadoje — Kraš- 
Toronto atstovy- 

apylinkės, Aus- 
jėga už-i tralijoje trys atstovybės, Angli- 

paverg-(joje viena 
įjoję viena

• i

REDAGUOJA L. VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS 
PREZIDIUMO REDAKCINĖ KOLEGIJA

Adresas: G. J. Lazauskas, 208 West Natoma Avenue. 
Addison, Illinois 60101

Alena Devenienė

išardytas, bfC' numatydamas |am “Kfeųusilęisk. Jei
katastrofą, buvo (sudaręs sąvo>&uvaj tam geras pogrindyje, 
delegatūrą u^ytyuose, į Lu- naciapis viešpataujant, tai ku
rią buvo paskirti ^Berlyne alsi- dėl turi būti negeras dabar, de 
durusieji R. Skipitis, kun. M. mokratijoms laimėjus?” Ste- 
Krupavičius ųr V. Sidzikaus-1ponas j lai atsakė paprastai: 
kas. Tos delegatūros narių- ri “Aš dėl savo asmens nekovo- 
ypačiai V. Sidzikausko paętau| siu. Jei nuo to tupėtų griūti or- 
---- e. .i jj- nukeutėLi lietu

viškas reikalas, geriau aš nusi-
Berlyną ir,slaptai įsijungė į leisiu, tegul jie vadovauja.” 
delegatūros darbą. Reikėjo ta- Jau nebebūdamas

tas iš s

ir ^atstovybė, Yokieti- 
alstovybė, Venecue- 

vos tik loję viena ir N. Zelandijoje du 
praėjus įgaliotiniai.

3 1975 metais fondas turėjo 
pajamų 33,000 dol.,

melus Sovietų Sąjunga nužu
dė lietuvių tautos laisvę ir Įka- to atstovybė, 
lino Lietuvos valstybinę nepri- bė ir devynios 
klausomybę, karine 
grobdama jos žemę 
dama žmones

g Birželio mėnesi 
vieneriems metams
iu.10 Lietuvos sovietinės okupa-j 
cijos ~ lietuvių tautą ištiko pajamų 33.000 dol., VLIKo 
pirmasis masinis sovietinio ^e- ve;klai ir kL reikalams išleista 
nocido antpuolis, pareikalavęs ■ apie 28,600 dol. Dargi T976 m. 
iš jos daugiau kaip 40,000 aųkų^ausio ! d Tautos Fonde buvo 
— vyrų, moterų, vaikų, išžudy-■ likę apie dol. Kaip žinia,
tu ir ištremtų į tolimuosius A- ’Tautos Fondas finansuoja Lie- 
žijos k ibiro plotus kančiai lrjtuvos laisvinimo veiklą, šiais 
mirc’ai. Ir tai buvo tik pradžia j Illetais numatyta 70,450 dol. 
—- ligi 1952 metų iš Lietuvos iš
tremia apie 400,000 žmonių.

g Birželio mėnesį — po ve
nerų sovietinės okupacijos me
tų — lietuvių tauta visuotinu 
savo sukilimu pradėjo prieš so
vietinį pa vergėją žūtbūtinę ko
vą ir ją ryžtingai tęsia ligi šios 
dienos, tik mainydama jos bū
dą — partizanų ginklą pakeis
dama raštu, slaptąja spauda...

Prieš 36 metus JAV pa
smerkė Sovietų S-gos agresiją. 
Tojuos politikos JAV laikosi 
iki pat šios dienos. Dargi, pa
staruoju metu JAV nusistaty- 

. mą nepripažinti Pabaltijo vals
tybių įjungimo į Sovietų Są- 
j ungą. I leisinkio konferencijos 
poveikyje, dar labiau išryškino 
prez:dento Gerald Fordo bei 
Valstybės departamento aukš
tųjų pareigūnų pareiškimai ir 
ypač Kongreso - Atstovų rūmų 
ir Senato pastarosios rezo-t 
liučijos. šiuo būdu Jungtinių 
Valstybių politika Pabaltijo tau 
tų požvilgiu stiprina lietuvių 
viltį a [gaut laisvę ir pastangas 
atstatyti Lietuvos valstybine 
nepriklausomybę.

(Iš Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto a tsišaukimo) 
' Neseniai Įvykusiame Tau
tos Fondo suvažiavime. Brook- 
lyne, N. Y., dalyvavo Anicetas 
Simutis, Lietuvos Generalinis 
konsulas. Alto pirm. dr. Kazys 
Bobelis, VLIKo pirm. dr. Kęs
tutis Valiūnas, liaudininkams 
atstovavo Juozas Audėnas, Ka
nados Tautos Fondo atstovai 
ir daug kilų Fondo narių.

Šiuo metu Fondas turi 165 
narius. Tautos Fondui lėšų tel-! Prezidiumo

VLIKo sąmata-
Jurgis Valaitis referavo fon

do statuto pakeitimą: kiekvie
nas paaukotas 100 dol. aukoto
jui suteikia vieną balsą Tautos 
Fondo suvažiavime.

Išrinkta Tautos Fondo tary
ba: pirm. prel. Jonas Baikūnas, 
yicepjrm. - - Aleksandras Vak- 
selis, nariai — Jurgis. Valaitis, 
Juozas Vaičelrūnas iš Kanados, 
Ignas Gasiliunas, Algis Vedeč- 
kas, Petras Minkūnas ir Alek
sandras Daunys. Suvažiavi
mas patvirtino Tautos Fondo 
valdybą tokios sudėties: pirm. 
Ignas Gasiliunas, prot. sekr. — 
Romualda Šidlauskienė, fin. 
sekr. — Jonė Pumputienė, ižd. 
Vyt. Kulpa, narys - informacijai 
— Jonas Rūtenis.

3 Alena Devenienė, Įžymioji 
ALTo. SLA, Sandaros ir Liau
dininkų veikėja, iš Sųjįla Mpnį 
3a. v'są savaitę viešėjo pas savo 
dukrą Dalią ir žentą dr Kazį 
Bobelį, East Dundee, III. Šią 
savaitę Alena Devenienė su 
anūke Elenute Bobclyte išvyko 
i Europą, kur išbris dvi savai
tes. Liepos 2 d. p- Devenienė 
vėl grįš į Chicagą, kWr dalyvaus 
liepos 4 d. Liaudininkų suva
žiavime. bičiulių Faustinos ir 
?\Iečio Mackevičių sodyboje, — 
o sekančią savaitę — SLA su
važiavime-

e Arėjas Vitkauskas ir And- 
Valuckas prisiuntė rnošia- 

Borlkevičienės ino- 
medziagos. Ga u ta 
pažadų. Monografi- 

rašyti LVI^S-gos 
adresu.

rius
rnai ‘Telic.
nog rafijai" 
ir daugiau 
jos reikalu

A n tvojo pasaulin h) ei-

žiaurios bolševikų okupacijų

kuisančias krikščionių demok
ratų blokui., ir Lietuvos Tary
bą. su<larytą iš k-d bloko žmo
nių. VLK organizavo finansus.

Veltui lietuviu politikai ir di- 'udarė krašto atstovavimo pla 
nu komisiją, rėmė Laisvės Ko 
volojn iniciatyvą informuoti 
tautą ir užsieni per savo trum
pu bangų radio siųstuvą. Stc-

1 ponas Kairys Įėjo į Vyriausią 
• Lietuviu Komitetą, kurį suda- 

r<< valstiečiai liaudininkai, so- 
I eialdemokratai, tautininkai.ne 
; eioiialistaj ir laisvės kovotojai 
1 "ii niininku buvo Jon is Ele- 
, ilžinskis. iuisęs Ckiniiiki! i’ar- 
’’ijos pirminiiiKas.
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skiečius yra didelė spra 
i krikščionių demokratu 
. sudaręs Lietuvius la
imi atskiru keliif.
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taip savęs ir nekovoji 
pasilaikydavo ii šiokie

ordini
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Komiteto ir Lietuvos Tarybos 
ryšininkai (J. Audėnas ir St. 
Lūšys). Jie sutarė taip: bend
rinį rezistencinį organą suda
ro po vieną atstovą nuo visų 
partijų, turėjusių savo atsto
vus demokratiniuose Lietuvos 
seimuose, ir nuo rezistencinių 
kovos sąjūdžių, pasireiškusių 
pogrindžio veikloje.

1943 m. lapkričio 25 d., susi
rinkus B. Gaidžiūno bute, Kau 
ne, Parodos gt. 9ą pirmojo po 
sėdžio, šeimininkas pakvietė 
Steponą Kairį, kaip vyriausią 
amžiumi, pirmininkauti. Kita
me posėdyje, kur buvo sutar
tas naujojo organo vardas — 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas — Stp. Kairys 
buvo išrinktas nuolatiniu* jo 
pirmininku. Jis kaip pirminin
kas turėjo tiesioginį ryšį su po 
litine komisija, su Laisvės Ar
mija, o vėliau ir su Vietinės 
Rinktinės vadowbe:

1944 m. pavasarį gęsLapui 
pavyko susekti yLIK’ą suda
rančiu asmenų vardus. Prasi- 
dėjo areštai. Išvengti arešto 
pasisekė trims: Steponui Kai
riui. J. Audėnui ir B. Kazlaus
kui. Kiti VLIK’o nariai buvo 
areštuoti ir išvežti’į Vokietijos 
kalėjimus. Steponas^ Kairys 
skubomis pasitraukė iš Kauno 
į provinciją ir saugumo sume
timais kelis kartus^ keitė įgy
venamąsias vie tas. Daugiau- 
šiai jį globojo bendraminčiai 
šiauliškiai, ir ypačiai o. Liuti
kai iš Bubių. Jų pariędamąsų 
Stp. Kairys Įsigijo J. Kamins
ko vardu vidaus pašą ir ėmėsi 
vykdyti drąsų siunan^ųną.— 
persiekti per Baltijos jūrą į 
Švediją ir tęsti užsienyje rezi
stencinę kovą prieš nacius _ir 
bolševikus. Iš Šiaulių jis—jau 
tapęs J. Kaminsku — išvažia
vo traukiniu į Kretingą, o iš 
•en pateko į ’Palangą. Vienas 
itin aktyvus Laisvės Kovoto
jų S-gos narys, Algirdas Vokiė 
ta i lis, jau iŠ seniau turįs ry
šių su Švedija, pradėjo suorga 
nizuoti. žvejų laivęlį ir su ker 
lėtą žvejų, taip7 pat pasiryžu
sių likti užsienyje, rtrgpiūčio 
1 d. 7944 m. išplaukė per Bal
tiją .Švedijos link. Pradžioje 
kelionė sekėsi. Priplaukė ne
toli Švedijos krantų: jau buvo 
matyti Gotland’o sala. Bet 
štai, netikėtai pasirodė priešin 
ga kryptimi plaukianti vokie
čiu karo laivu vilkstinė. Lietu-< .. .. c *

vių žvejų motorlaivis buvo su
laikytas. jo keleiviai iškelti Į 
vokiečių Jaiva, nuplukdyti į Liė 
poją ir padėti centriniame Lie 
poiaus kalėjinac. Ten Stp. 
Kairiui teko išbūti apie 10 sa
vaičių. Kvočiamas jis aiškino
si. jog bėgu nuo bolševikų į Vo
kietiją. Nors^ir ilgai gestapi
ninkai jį kamantinėjo, netgi 
apšivesdami stipriomis proze- 
kturinėmis ^et Stfej?
ponas Kairys nebuvo atpaži^ 
tas. Jis taip ir liko “žvejis J. 
Kaminskas.". * ‘

Spalio m. 1944 m. raudonoji 
armija pradėjo spaliai pulti 
Liepojos prietiltį. Tūkstančiai 
pabėgėlių, ir drauge su jais St 
Kairys, buvo
Vokietijon didžiai 
uis aplinkybėmis 

aplink Sovietų

JEAN

tęs St. Xavier kolegijeje, Carol 
Zapolytė hiis prittatyH Ginta
ro baliuje* ieŠtadfeilį,'liMdio 
19 d. Conrad Iiilic® 'Viešbutyje, < 
Chicagoje. .. > *' / 4

RENGIAMĖS GINTARO 
BALIUI^ < 

'5 * ■

Čikagos Lietuvių Moterų 
Klubas su pasididžiavimu > ir; 
malonumu pristato visuomenei1. 
16-tą grupę jaunų lietuvaičių* 
šį šeštadienį, birželio 19 a., Com 
rad Hilton ■ Jai | mū
sų gintarėles, pasirinkę tradi
cinį lietuvišką taką, pasipuošę 
gražiuoju gintaru, nešinos tri
spalvę gėlių , puokštę, lietuviš
kos muzikos lydimos; Jų tarpe 
turime Loretą Andrijauskaitę^ 
Indrę Biskytę, Aslą Grinytę, 
Jerilyn Harding, Rosemarie 
Klątt, Carol Landon, Jeanne 
Vaikutytę ir Carol Zapolytę*

Gintaro baliaus ruošimu rū
pinasi klubo narių komitetas, 

’yądpvau j ^mas * Jėaii f Vant^* j J ai 
pagelbsti L. Rimkus, ^L||įRa- 
mon, J. Pupelis, G. T&

-S VLIK’o 
pirmininku, SL Kairys prave- 

savo nusįsjątyiųą vienu pa
grindiniu klausimu. Būtent, 
VLIK’as savo vasario 16.d, de gINTARjėLe

Jau ieškoti saugesnės vietos 
gyvenimui. .Apie lajikričio vi 
<lurj 1944 m. SL Kairys susiži
nojo su senais šiauliškiais prie 
lėliais ir globėjais — Dr. Do-; 
ihu ir Sofija Jasaičiais, kurie 
tada gyveno _ Ądorf-įn Vogt- 
land, prie paf Sudetenland 
apie 30 km..nuo Hoff ir Plau
en. Dr. D. Jasaitis čia dirbo 
kaip gj'dytojas vieno mobili
zuoto vokiečių daktaro kabi-1 
nete ir todėl turėjo galimybių 
sudaryti išvargusiam ir nusil
pusiam Stp. Kairiui geresnes 
pragyvenimo ir ypačiai gydy
mo sąlygas. Sunkiai persirgęs 
gripu;. Kairys buvo netgi įtai
sytas į Bad .Elster sanatoriją, 
kad pasitaisytų .ir sustiprėtų. 
Grįžęs iš sanatorijos, jis nesti
go vietoje: sužinojęs, kad VLI
K’o delegatūra ir Liti lietuviai 
visuomenininkai pasitraukia iš 
Berlyno, ir grupuojasi apie 
\Vuerzurgą, jis irgi atvyko 
pas savo giminaitį. Dr. Tuma- 
onj. ; AVindshęiiną', esantį maž 
daug už 25 kpil nuo AVue.rzbins 
go. Kovo, gale ar balandžio 
pradžioje atvažiavo. į Ą^7inds- 
heinitį VLIR’a ctelegatūros šių. 
s.tąs Justas Pętkęyičįus ir pa
lydėjo. Steponą Kairį į AVuerz- 
burgą,: Balandžio m. galę, ame 
rifiiečių kąrįupni^nė§ jšląisyin 
ti iš Bayreutho Lalėjimo, atvy
ko į Wuer.-ęurgą ir kiti Lietu
voje sudarytojo Vilko nariai. 
Jiems ir kai kuriems kitiems 
l i e t u v i ų .vi^oinęnininLąm 
daug pagelbėjo. /.įsikurti; JĮįVue 
rzburge; Jietuyiso, aiųerikieči^ų 
karininkas Antanas, Vaivada 
VįJBK>i?.. ęįnąujmęį.d?avo;. yeiK- 
ią. Jam. yėl piruxipihyavo. Ste
ponas Kąirysu ., - . -7 '•

Tačiau posėdžių atmosfera 
buvo jau ne ta, kaip Kauno po 
grindyje.- Viena, dabar nebe
buvo nei pavojaus,' nei rizikos 
— taipgi, nebuvo ir reikalo ri; 
boti dalyvių skaičių; Tad jiš 
ėmė plėstis. Mat, pirmininkas 
Stp. Kairys pageidhyo, Lad už 
sienio politikos reikalams ve
sti būtų pakviestas VLIIy’aii V. 
Sidzikauskas. Tačiau' šis atsi
sakė įeiti kaipo nepartinis esk- 
pertas, o reikaląvoį - £aį VLI
K’o sudėtin įeiti^’ ‘įpkininlcų 
Partija ir jis, kaip*įos partijos! 
atstovas. Sutikus stf tuo, reikė
jo sutikti ir su įėjimu Ūkiniu- Į 
kų Sąjungos, kurios atstovu 
įvesdintas Dr. P. Karvelis.

Antra, Vakarų alįjaiitų lai
mėjimas imta vieny ąr kitų 
vertinti savo naudai.' Liberali--e r ’ ■' j 
nėms — demokratinėms gru
pėms atrodė,’ kad Vakarų de
mokratijų laimėj imas turėtų 
būti mūsų profašistinėms sro
vėms (tautininkams*ir nacio- 
nalistams) ženklas bent jau 
pasilikti šešėlyje ir nesiveržti 
į priekį VLIKo organizacijoj.Į 
Šitokia kairiųjų grupų. laikyse-1 
na pastūmėjo tautininkus į Lri 
kščionių demokratų glėbį,rpąž 
daug į “gruodžio 17 d. knnfigu 
itaciją“. Antra vertinį kriksČio- 
iays deippkrgtai,. ui^jydanū vy 
^ąųjan^j^ kąlajikų pajtiįų ry- 
1^ PQ — Jašįstmėje gijoje ir 
po — nąęįnėje Yol^gjoję, ta
rėsi atėjus jų gadynei ir beato- 
d airiškai' šiek ė pavėržlf VLI-- 
K’o' pirmininkavimą. * Bė- niė- 
kur nieko. Si. Kairiui "dar te
besant pirmininku, " krikščio 
nys demokralai. susitarę sir 
(antininkais, atskilome posė
dyje išsirinko kitą VTLfK’o pir- 
mūninką — kun. \L Krupavi
čių. Šiuo ąlvcju Steponas kai
rys parodė tikrai daag^pdtrio-

j

laivais vežami 
pavojingo 

nardant 
povandeni

niams laivams ir be paliovei 
vykstant oro puolimams. T#- 
čiaii kelionėje nelaimės nejv^ 
ko. Steponas pateko Į Gdynę. į 
karo pabėgėliu stovyklą.
•ia jam pavvko susisiekti su

m. Reikia čia pastebėti, sdamas VLIK’o pirmininką- 
k . \ Llh'as. dar* būdamas ne vimą. Netrūko bičiulių, kurie

IŠ* lizino ir ^Wyhnrč5 išmintie*.

CAROL 
ZAPOLYTE,klaracijoje skelbė, kad, atku-i 

rianį nepriklausomą Lietuvą,)
bus laikomasi 1938 m. konsti-.Fleanoros ir Prąno Zapolių dir- 
tucijos, kol ji nepūs teisėtu bū ^-ra> gyvenanti Evergreen 
du pakeista. 1945 m. liepos -3 ^ar^’ šįmet baigė Ever- 
d. Stepono Kairio siūlymu irl^6611 ar^ aukštesniąją mo- 
įtikiuėjimu, visų VLIKą suda-l.^; ,kurT priklausė keliems 
rančių grupių pasitarimas nu-,mok-vkI7. Rfe tau 

tinių šokių grupių narė, dam- 
nuoja lietuvių chore, yra Lietu
vos Vyčių narė. Groja fleita ir

tarė, kad,, atkuriant nepriklau
somą Lietuvą, būtų vadovau
jamasi 1922 m. Stiegiamojo v- . . v ... . į . r. ... j , vra gavusi pažymėjimą. Megs- Seimo priimta demokratine ’ ... , :, ... :ta šoki, tenisą, čiuožimą, sįidikonstitucija, o ne 1938 metų—. ... ' „ , , ; . . . -2 ... . - . , , . tnejimą. Balzeko Lietuvių Kul-vadistines santvarkos aktu.!.. t. ; .. . . . . .,,, turos Muziejaus moterų viene-Tai ir vra tas garsusis Wuerz . . . ,r, - . ? .. , to jaune. Tolimesnes studijasburgo protokolas , vėliau tiek^
prigadihęs kraujo kai kurioms . ’ . v -- ■ ? •
mūsų grupėms. | vęrtingos mecjžiagos. Šios kon-

Stp. Kairvs labai sielojosi/"'"^05 rtarbai-'S1P' Kairio 
technikiniu ir ūkiniu būsimos! suredaguoti, tarto vėliam išįęi- 
Lletuvoo atslatvmu. Jo paslan 8'1 fflį? leld,,niu 
gomis 1945 m! Wuerzburge bu 1'°? L,el.u.v“ Pažymėtina 
vo VLIKo sudaryta Lietuvos! '»■» K..:;:., dalyvy
Ckio ir Technikinio Atstatv- ,,in,as 
mo Komisija”, 1946 m. sausio' 
29-31 d. Augsburge • buvo

^latulytė, G. Čepaity (ė, A.įKut? 
ęhins, V. Shąujes, S;' Čginęįus, 
-j. Kuzas, (į Austin, Ą. Daiįįus, 
S. Petrosliiis, P. Juška, E. Ror-- 
but, L. Ėiargienė ir M. lyrau- 
chunas. ■ M

• vinias i
l konferencijoje Paryžiuje 1947. 
i Ten jis, tarmkita-ko. buvo su- 

kaukia’konferencija Lietuvos1?“*?/“
fĄ ,, * . ,. T - jos Ivderiu Zaremba. Ileesma-.ūkio problemoms aptarti. Joje - „ ... ? , °

i , ' '' • 1 Ana Y • « t , me pasikalbėjime buyo palie-dalwavo apie 200 kviestu at- H • . J . . ' . Hsti to meto ir ateities Lietuvos- 
, Lenkijos santykiai. Lenkjj so
cialistų lyderį neiškentė ne
palietęs Vilniaus klausimo. 
Dėl šio. klausimo, bent tuo me
tu, abiejų socialistinių partijų 
lydenai’--TišsT'skĄ'rė; Steponas 
Kairys dalyvavo ir 1948 m. 
prie Baden'kvykusiame slapta- 
nųe pasitarime sų iš okupuotos 
Lietuvos atvykusiais kovojan-

stovų, kurie priėmė visą eilę 
n.utarinių ir sudarė 9'pąkonii-| 

?šijas įvairiems klausimams 
studijuoti. Po 1940 m.’rudeni 
įvykusios diplomatinės konfe
rencijos Berne buvo siidaryta 
Vykdomoji. Taryba, šioje Ta- 
lĄboje įsteigta Ūkio ir Finan
sų l arnyba, ^kuriai ' vadovavo 
Stp. Kairys, Jis taip pat vado
vavo ir Planavimo Komisijai. 
1948 m. buvo sušaukta konfe
rencija Schwaebische: Gernu- 
ende/ kuri, Stp. Kairio vado
vaujama, sukaupė labai daug

' '■ - ■■■ - J •.  :—------— - . _ ■ jr.

PAŠAUTI 3 JAUNUOLEI

/ ČIKAGA. — Pąpludirnyjęr sė-
v. dėję '3 jaunuoliai buvo staigi pa-

antroje ^ diplomatinėj> t j^. jį yj-^ lehgvaF-šu- ,
įžeisti, o tretysis sunkiai, , jam / 
bus -daroma ■ operaci j a. ■ - / į. •

Šaudymo priežastis nežinpma. . 
I Policija yra suėmusi du įtaigi- 
nūs. šaųdymė; jaunuolius ir-'Liti 
du -įtartini, paieškom i. ' į į

si tikęs su Lenkijos PPS parti
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so more will lived
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FUND^
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(Iš “Varpo”, 1965 m. nr. 6)

mi a dafynji prisidėjo prie su
sitarimo. t I
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Lombard Office: (1st Fecfera! Savings of Lombard), 23 North M*Al, Lombard, iMnofs 60148 pbdhd: 62i

Home Office.' 4192 Archer Avenue, Chicago, Mintis 60632 phone: 847-1140 
Dewoer< Grove Office: 5100 Forest Avenue, Downers Grove, Illinois 60515 ph(jne: 963-1 (40t

Watch your money 
put on weight.

Your money is different 
than you. The more weight it. 
puts on the better. The ratter 
it gets, the healthier it is. To 

help your money gain the 
most, give your money the

find it 
P-5^' a t Standard 
Federal Savings.

Account,'

’ Al.OOO — 6 years

7
-1 / Q/ C«rtt»tc»»e Aecounls*
yo yA minimum terms:

'’i f Q/‘ C«1»fte«te Accounts4
O 74 TO

/*** $1OOO-JOeonthi

6, , ęy Cerftftcate AccthwHs- 
minimum terms-

ZZ fl ,000-1 yr»r

QZ Accents*
terms

rr 4 / ft/ P®***«*
3 7^10 MSSerewrcHrW to 75 deto ot ettudmwal

YteW Oased on Interest (compounded Party) 
accuduMted for one yėlr:

*A interest oeeeWy ig required «or
••rfy o< ceeittcX* *ceoerrta

8.17%=' 
7.90% =' 
7.08%=“ 
6.81%=“ 
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Come undęr our wing, t 
We care whal happens to you.

— HAUhfiHOS, CHICAGO B> ILL — SATURDAY, JUNE 19, 1976



MAGDUTĖS margumynai

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS

TaupyKitefdaba
pas mus

17” Diagonal COLOR

UNIVERSAL
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

MAIN OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60636 TELEPHONE: 476-7575

pantu jokių bendravimų,

AC/i 
XL-1OO

$3.00
$2.00

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

1739 So. HALSTED STn CHICAGO, ILL. 60608

NAUJilNOS, CHICAGO t, IU.— SATURDAY* JUNE 19* 1976

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. ,j

I}c( okupantas negali pa
kęsti ir toliau žiūrėti rankbs 
sudėjęs, kad 
lyje Lietuvos 
na pavergtos 
prieš pasaulj

Susirinkusiems menininkams ir naujieniečiams ilgametis Sibiro 
kankinys ir prievartos darbo stovyklų vergas, ištrūkęs j laisvąjį 

pasaulį, Miko šileiklo pagerbime pasakė šią kalbą!

ALMIRA OFFICE: 
3CM WEST NORTH AVENUE 
CHICAGO. ILLIHOIS B0847 
TELEPHONE; 4A6-3113

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

vinas.
ti mūsų tautos užmirštas ir mi
nimas prieš didžiausią priešą, 
Maskvos imperializmo' slibiną.

DES PLAINES OFFICE: 
1065 OAKTON STREET J 
DES PLAINES ILLINOIS 6001S 
TELEPHONE 297-0720

Pissbook Savings. 
All accounts com 
'pounded daily — 

paid quarterly.

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST

Or With $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years,

WH/LE YOU EARN 6%% to 7%%S«
- , ’IN OUR SPECIAL ACCOUNT

Gerii. Šios Dienos Jubilijate p., Mes kas metai birželio men. 
Šfleiki; Gerb. Naujienų I^aik-1 turime , sukelti ko didžiausias 
rašęio Redaktoriau Gudeli ir protesto demonstracijas, prieš 
iškilmingos vakarienės ruošėj ai,1 okupantą, kol nebus laisva ir 
gerb. svečiai — ponios irponai i nepriklausoma Lietuva. Mes ne 
šiandien man tenka didelė gar- j privalome. ieškoti kažkokių 
bė šioje gausioje auditorijoje bendradarbiavimų ar draugys- 
tarti Jums 'keletą " žodžių dėlįėių su okupantu ir jo pastaty

tais tranais, kurie ir šiandien

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūpinimą. ___ __ _________ -------_------- -—..

Dr. A J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ------------
Minkštais viršeliais tik _________________ _____

Dr. A J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS, 
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik 1----------- --

jos rašo tiesą 
da } šviesą.

wth $1,500
You can have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV.. .and your money grows to 
$1,897 tn 72 months. '

Okupantui dar maža .buvo, 
kad išžudė'apie 30,000 jauni
mo. Surinko jų lavonus-iš. miš
kų ir laukų, suguldę juos mies
tu, miestelių ir bažnytkaimių 
aikštes, ten jiems barbariškai 
nupjaustė-nosis, lyties organus, 
sulaužė kojų blauzdas ir. aki
vaizdoje suvarytų vietos, gyven
tojų, jų pačių motinų " akyse 
daužė galvas lavonam šautuvų 
buožėm ir valkiojo jų kūnus 
po aikštes, už tai, kad jie buvo 
savo tėvyne ištikimi ir už ją 
kovojo. Tokio barbarizmo civi
lizuotas pasaulis dar nebuvo 
matęs ir girdėjęs, ką darė Mas
kvos barbarų tarnai ir patikė
tiniai. Ne vienas jų dar šian
dien sėdi Vilniuje ir Maskvoje, 
kurie mums siūlo draugystės 
ir bendradarbiavimo ryšius.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCUTKM

4M ARCHER AVENUE 
CHICAGO, RXINOIS MKfi

PHONE: 25444*

Or With $20,000
And your money grows to 

LS21.024.81 In 1 year.

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Okupantas, jei galėtų, 
vienu mostu nušluotų mus 
sus dipukus, kad okpantą 
erzintumėm ir nekeltumėni 
viešumon jo daromų šunybių 
okup. Lietuvoje.

Bet okupantas to nepajėgia 
padaryti, tai sugalvojo per sa
vo agentus ir per mūsų minkš- 
tapročius dipukus užmigdyti 
su pagelba savo bendradarbia
vimo, kad ta rakštis ko grei
čiau išnyktų iš okupanto akių 
ir niekas nereikalauti} jokių 
laisvių Lietuvai ir nekeltų oku
panto visas daromas mūsų kra
štui ir tautai skriaudas.

ir sese- 
riš pavergtoje Lietuvoje, šian
dien su okupantu ar jo patikę- 

laikomas]tais kvislingais mes neprivalo 
me,vesti jokių draugysčių ar 

būtu

OrWith $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
2’A years.

mūsų tautos ir valstybės nepri 
klausomybės tragedijos, kuri persekioja mūsų brolius 
įvyko prieš 35 metus biržei jo 
mėnesyje.

Birželio mėn. yra
yienii iš gražausių mėnesių me
tuose. Mums lietuviams šis mė- .bendradarbiavimų 
nuo yra labai tragiškas ir kru- antra besąlyginė mūsų tautos

Jis niekuomet negali bū- kapituliacija prieš savo priešą.1 techniškai ginkluotu.
• okupantą- 
Mes turimę užbaigti tarp sa-
s visokius ginčus ir rietenas.

Jis tada galėtų laisvai ką’tik 
nori daryti ir taip kraštą valdy
ti, kaip jam patinka. Kad ne 
mes, užsienio lietuviai, būtume 
tiek daug kėlę triukšmo dėl lie
tuvi?. persekiojimo, tai jau 
šiandien drąsiai galėtumėm pa
sakyti, kad Lietuva būtų galu
tinai kolonizuota, o mūsų tau
tiečiai Sibiran išvaryti ir ten iš
marinti.

Mes sudėję rankas toliau ne
galime sėdėti ir laukti, kol ta
riamieji bėndradarbiautojai iš
laisvins nuims nepriklausomy
bę- Mes. turime pirmoje eilėje 
nusikratyti visų tų bendradar- 
biautojų ir paršai davusių oku
pantui agerftų; Nepamirškime, 
kad mūsų tautos priešas, kuris 
veikia mūsų tarpe pasislėpęs, 
visuomet, yra pavojingesnis, 
kaip išorinis priešas. Nesigailė
kime provokatorių ir parsida
vėlių, raukime juos iš mūsų 
tautos tarpo, kaip tas piktžoles 
iš kultūringų kultūrų. Statyki
me juos visur ir visuomet prie 
mūsų tautos gėdos stulpo, te
gul visi mato ir žino, kas yra 
tautos priešas, tai visi bendra- 
darbiautojai, su oįkupantu.

Jie visokiais būdais klaidina 
nevisai susipratusius išeivius ir 
apgaudinėja? -juos, siūlo vežti 
pas okupantu rusą mokytis sa-1 
vo vaikus ir studentus. Ar ne 
gėda mūsų . , tautiečiam siųsti 
pas rusą mokytis lietuvių kal
bos, kur jis ■ Lietuvos krašte 
jau baigia išnaikinti lietuvių 
kalbą ? Ten visose vidurinėse 
mokyklose okųp. Lietuvos mo
kyklose yra palikta per savaitę 
tik dvi lietuvių kalbos pamo
kos, o rusų kalbos 4 pamokos 
per savaitę, o kur visi vadovė
liai parašyti ir visokios rusiš
kos paskaitos sir rusų kalbos 
konkursai. Tad, mieli lietuviai, 
kam rūpi mūsų tautos likimas 
ir nepriklausomos Lietuvos at
statymas, tai meskit iš savo tar
po visokius įpnčus, būkim vie
ningais, visur ir visuomet, at- 
statykime, tik tautos ir nepri
klausomybės reikalą pirmoj 
eilėj, o nemaišykime asmeninių 
reikalų su tautos reikalais. Tik 
tuomet bus darbai mūsų vai
singi ir Lietuva laisva.

Kad mūsų pavergta tauta bū- . 
tų stipri ir. atspari prieš oku
pantą, tai mes turime kiek ga- I 
Įima su ja palaikyti tamprius 1 
ryšius, ją paremti materialiai 
ir moraliai, kad ji žinotų, jog I 
mes čia kovojame už juos ir 1 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Kiek galima, juos turime vispu- I 
siškai informuoti apie mūsų ,

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

i žiūrėti 
laisvajam pašau- 
išeivijos dalis gi
tą u tos reikalus ir 
reikalauja nepri- 

;<Iausoni(/s Lietuvos, Okupan
tas tą gerai žino ir supranta, 
kad dabar nebūtų tokia aktyvi 
išeivijos dalis ir nekeltų visų 
daromų skriaudų mūsų tautai, 
tai niekas ir nežinotų, kas ten 
dabar dedasi.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 

years, -
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

. 1

Investavimo knygelės sąskaitos neša

OrWith $1 0,000
And your money grows to $10,551.99
m L4 years. J

OrWith $20,000
And your money grows to
$20.890.22 in 1 year.

MES TAIP PATRELO SUS CHICAGOS ,ry.TT, 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELOInter-City Relocation Service '

Įsteigta 1923 meteis.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti.

Taupykite dabar.

Okupantui pavyko dalį mū
sų talHopi sūria kinti Sibiro tai
gose. u dalį sunaikinti Lietuvos 
miškuose, o tą dalį, kuri pasi
liko ’Lietuvos teritorijoje, lai 
sukaustė 'geležiniais retežiais 
ir užčiaupė jos burną, kad pei 
žodžio, nei balso pro geležinę 
uždangą neišgirstų laisvasis pa
saulis, kas'ten dedasi su likusia 
mūsų tautos dalimi.

kurias sukėlė okupanto agen
tai, pasinaudodami musų tau
tos minkštajji'očiais ir išpirk
tais agentais, , škic si i išeivijos 
tarpe neapykantą ir nepasiti
kėjimą vienas kilu, kari mes. iš
eivijoje būtumėm juo silpnės 
ni^tuo mūsų okupantui geriau.

Dauguma jūsų manau, buvrr 
te UM1 uictą birželio mėn. liu
dininkais, kuomet okupantas 
rinko iš mūsų tautos pačius* 
energingiausius ir aktyviausius 
brolius bei seseris, krovė i 
gyvulinius vagonus ir Sporta
vo į tolimo Sibiro taigas bei 
tundras. Ten pagalba alkio ir 
nepaprastai sunkių darinį . juos 
sunaikino. Tuomet buvo išvež
ta apie pusė milijono geriausių 
ir aktyviausių lietuvių. ’Likusi 
dalis mūsų jaunimo tėvynėje 
išėjo i miškus ir kariavo su 
šimteriopai gausesniu priešu ir 

veik*' 10 
metų. Išžudė mūsų jaunimą, 
tautos žiedą,- bet jis neieškojo 
bendradarbiavimų su okupan
tu, o kovėsi iki paskutinio-krau
jo lašo, okupantui gaivas ne
lenkė, kaip dabar, frontininkų 
agentai, mums peršantieji ben
dradarbiavimą • ir kita.,'

• Kepant užšaldytus sfeikus, 
paturima pilnai neatšildyti, o 
palikti vidurį sustingusį ir dėti 
ant karštų rinkių. Sterkas nebū
na sausas, nors ji reikia ilgiau 
kepti.

• Vasarą džiovinti skalbinius 
lauke yra naudinga: taupoma 
elektros energija ar gazas, skal
biniams nereikalinga minkštin- 
nantis chemikai., skalbiniai gau 
na puikų kvapą, o skalbėjos 
turi progos pabūti lauke,. sau
lės spinduliuose.

<Rūkštūs kopūstai buvo 
naudojami seniai, labai seniai, 
net prieš 2000 metų. Yra žino
ma, kad jų duodavo Didžiosios 
kinų sienos statytojams apsau
goti jų dantis nuo. skorbuto, o 
oda nuo išbėrimu.

254-8500
PARDUODAME
PRIEMIESČIUS

l<iėi visai hc reiKaio, gal 
j dėl juoko, tūlas mėgėjas i 
ti pieną vadino "IkiIIu sk) 
kuris pilamas Injugiauis 
kams į gėikles0,,.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

, ” > . (Prie 47-tos)

Nuo 
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo, ir; namu 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000

Kai atvažiavau Amerikon, 
labai nustebau, išgirdusi per 
radiją reikalam uojant pieną 
Dar didesnę nuostabą sukėlėjo 
skelbimai per TV ir laikraščius, 
nekalbant apie skelbiamas pie
no ir jo pioduktų savaites.

Betgi pienas yra žinomas nuo 
senų senovės ir bus išmintingų
jų naudojamas, kol tik kas nors 
pajėgs pamelžti karves, nežiū
rint pajraukliausios minkštų 
gėrimų reklamos ir dabartinės 
generacijos savinimosL Pieną 
žinojo priešistorinis žmogus ir 
kūrė pasakas apie kraštus, ku
riuose pieno upės plaukia.

Senovės žydai tikėjo, kad pie 
nas išvaro ligas iš kūno, o egip
tiečiai vieną savo dievaitę vaiz
davo karve su dideliu tešmeniu. 
Biblija taip pat.rašo apie Kana
ano žemę, “plaukiančią pienu 
ir medumi

Pienas vra visiems žinomas

19” Diagonal COLOR 
4: Remote-Control

with $1,500
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control.
.and your money grows to $1,695.54 in 72 

’months.
OrWith $2,000

And your money grows to $2,112.23 in 4 
years.

Or With $5,000 .
And your money grows to $5,408.95 in
2’A years. ■ . . r '

Naudingi patarimai ir kiti 
dalykai

• Salierai atsigauna, tajxh- 
mi per pusvalandį vėl trapūs ir 
kranisnūs, įdėjus juos į vande
nį su ledais ir šu nulupta su
pjaustyta, žalia btrive-
x 0* Pasenusią arba / nešviežią 
žuvį galima {pažinti ąiplietus 
pirštais- šviežioje žuvyje palie
timas nepaiįeka žymės. Senė- 
janti žuvis darosi vis labiau 
gleivėta.

• Petruškos yra 'naudingos 
ne tik virtuvėje valgių skoniui 
ir dekoracijai. Augdamos dar
želyje apsaugoja rožes nuo jas 
mėgstančių kenkėjų^

• Šeimiąinkėms gera žinoti, 
kad vidutinė citrina turi 3 val
gomus šaukštus sunkos, o vidu
tinis apelsinas duoda puoduką 
sunkos arba tokį kiekį, aprašo
mą valgių receptuose.

• The American Heart Jour
nal patvirtino, kad geriausias 
vaistas sergančiam dar’ tebėra 
namuose gaminta sriuba.

• Sen. Gary’ Hart iš Colora
do siūlo uždėti specialų sveika
tos mokestį cigaretėms. Jis ma
no, kad tai gali padėti žmo
nėms mesti rūkymą. Nežiūrint 
valdžios raportų 'ir propagan
dos prieš rūkymą, apie du mili
jonai jaunų amerikiečių kiek
vienais metais pradeda rūkyti.
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THE LITHUANIAN DAILY NEWS *4^

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montos. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.01* per year.

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Čhicagoje ir priemiesčiuose:
metams$30.00 
pusei metų $16.00 
trims mėnesiams  $8.00 
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams -_
pusei metu

$26.00
$14.00

_ $30.00
$16.00
 $3.00

— $31-00
_ $18.00

$4.00

trims mėnesiams > / .. ... u $7.50 
vienam mėnesiui — $2-50

----------- -  - - --- ------ ajj,- 't .
Kanadoje:

metams __ -__
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ‘______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted SU Chicago 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-S100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. 

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Pavergtiems teikia moralinę paramą
Geras visų pabaltiečių, ypač lietuvių, draugas, kon

greso atstovas Frank Annunzio panaudoja . kiekvieną 
progą priminti amerikiečiams ir kartu visam ' pasauliui 
pavergtų lietuvių, latvių ir estų sunkią padėtį. Praeitą 
pirmadienį, birželio 14 dieną, gavęs iš kongreso pirmi
ninko teisę penkioms minutėms, pasakė nepaprastai gra
žią kalbą, apie pavergtų Pabaltijo tautų kovas už laisvę.

Pirmiausia, jis priminė kongreso atstovams ir vi
sam pasauliui, kad lygiai prieš 36 metus sovietų karo jė
gos įsiveržė į trijų nepriklausomų Pabaltijo valstybių 
teritoriją, sutrempė ten veikiančius įstatymus, panaiki
no minėtų tautų nepriklausomybę ir visas tris Pabaltijo 
valstybes Įsijungė į Sovietų Sąjungą. Prieš šį žingsnį 
protestavo visas kultūrinis pasaulis, o tuometinės JAV 
administracijos nepripažino šio sovietų valdžios karo, jė
gų atlikto smurto.

Kongreso atstovas Annunzio pabrėžė, kad praeitais 
metais jis. kartu su kitais kpngreso atstovais, pasiūlė re-, 
zoliuciją, kurią astovų rūmai vienbalsiai priėmė. Ta re
zoliucija visiems aiškiai sakė, kad JAV kongresos minė
tų sovietų karo jėgų prievartos veiksmų nepripažįsta ir 
aneksijos nepateisina. Atstovas Annunzio priminė vi
siems, kad JAV ir ateityje nepripažins Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos prijungimo prie Sovietų Sąjungos. Rusai 
naudojo' karo jėgą lietuviams, latviams ir estams pa
vergti, r

1941 metų birželio 14 ir 15 dienomis sovietų valdžia 
pravedė pačius didžiausius areštus Pabaltijo valstybėse. 
Be teismo, be tardymo sovietų policija, karo jėgų pade
dama, gaudė žmones visam krašte, varė juos į didesnes 
stotis, grūdo į vagonus, apkalinėjo, vežė į Rusijos toli
mą šiaurę. Buvo suimti patys gabiausieji, patys veikliau
sieji ir geriausieji lietuviai. Vežė mokytojus, karius, 
valstybės tarnautojus ir kiekiveną turtingesnį ūkininką- 
Stalinas pasidalino su Hitleriu Rytų Europos įtakos sfe
ras ir pradėjo sauvaliauti Hitlerio jam parduotose te
ritorijose. Susitarimą Stalinas padarė ne su demokra
tinėmis vakarų pasaulio valstybėmis, bet s ūpačiu pavo
jingiausiu demokratijos priešu Hitleriu. Hitleris, sumu-

Lietuvon atsiųstas specialus Stalino draugas Deka- 
nosovas aiškino, kad-Uetuva, Įjungta į Sovietų Sąjungą, 
bus saugi, jos gyventojai galės ramiai gyventi, o žemės 
ūkis turės galimybes geriau klestėti. Ne tik sovietų pa
siuntiniai, bet ir Lietuvą okupavusieji kariai tvirtino, 
kad to meto Lietuva yra saugi, nes Sovietų Sąjungos ka
ro jėgos apsaugos lietuvių tautą nuo karo žiaurumų. Pa
aiškėjo, jog tai buvo pati tušęiausioji sonetų karo 
vadų svajonę. Nei raudonoji armija buyo paruošta ko
vai, nei Stalinas, parūpino kareiviams reikalingų ginklų, 
nei sovietų karo vadai turėjo supratimu- apie modernų 
karą. Vokiečių tankai labai lengvai prasidarė vartus į 
rusų pagrobtą Lietuvą, o aviacija, išgriovusi stategi- 
nius tiltus, naikino sovietų kariuomenės dalinius taiklio
mis bombomis. Jeigu sovietų kariai būtų gynę jiems ži
nomas žemes ir gavę pagalbą iš jieiųs pažįstamų vergų, 
tai gal jie ir būtų pajėgę kiek, pristabdyti vokiečius, bet 
Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvijoje jie parode savo nepa
jėgumą pasipriešinti moderniai kąriuojnenei. Vokiečių 
karo jėgos ėmė vieną strateginę poziciją po kitos, o rąį 
donosios arimjos kareiviai ir generolai ėjo į vokiečių ne- 
'aisvę... ’< . • ' ■ -■ ■'

i

Sovietų diplomatų ir karių prižadėtas, saugumas ir 
gerbūvis buvo tušti žodžiai. Lietuvių tautą skriaudė kra
štą užgulusieji naciai, o dar labiau; ją išnaudojo antrą 
kartą į Lietuvą įsiveržusieji raudonamiečiai ir komuni- 
stai. Prisijungę tisas tris Pabaltijo valstybes, jie padarė 
tikrais vergais visus gyventojus. Lietuvių, latvių ir estų 
gaminamą maistą jie gabenasi į Rųsįg^ gilumą, o. pa
vergtus gyventojus išnaudoja pačiomis, žiauriausibiniš 
priemonėmis. Jaunimą siunčia į Sibirą ^ Rusijos šiaurę 
sunkiausiems darbams ir projektams ruošti, o vyresnius?, 
badu marina, nuo užsienio atskyrė tir susirašinėjimą 
trukdo. Paskutiniu metu rusai, uždėųę nepaprastai dide
lius muitus, nori sustabdyti ir siuntinėlių siuntimą skur
de laikomiems broliams ir artimiesiems."

Karui pasibaigus, pavergtos tautos turėjo vilties, 
kad sovietų karo jėgos bus priverstos trauktis į prieška
rines savo teritorijas.; kad jiems išėjus, bus pakeista ver
giją atnešusi komunistinė sistema, bet pakaitų tuo tar
pu nesimato, o išnaudojimas darosi, vis žiauresnis- At
stovas Annunzio, žinodamas krašto, gyventojų’ tokias 
nuotaikas, savo kalbą kongrese šitaip^ baigė:

“Mes, esantieji JAV kongrese, • mažiausiai ką 
galime jiems padaryti, tai užtikrinti'jiems mūsiį-ino- 
ralinę paramą. Tegu laisvės ir demokratijos idealai 
pateisins didvyriškų Pabaltijo tautų pasiryžimą. 
Jų pasiaukojimas privalėtų, mums priminti, kąd męs i 
privalome siekti tokios santvarkos, kuripj .tautos- gą- 
Ii turėti progą gyventi tokį gyvenimą, kokį jos- pa
čios pasirenka.” Congressional Record, House,

žmonės, metų metus <jfr]įxL Į męflĮtĮife lyty 
taupė, pirko, statė, puošė, geri- x:— - •
no, dažė, sodino, kad ir patiems 
būtų kuo pasigerėti, ir. praei
viams pasigrožėti. Tai Chicago^ 
pietvakarių priemiesčiai ir ųūo

miesčiai. Savininkų pasididžia
vimas, kai kam pavydas. Kiek 
juos įdėta laisvalaikio valandų, 

kad ir namų vardo pasidarė 
permaža: rezidencijomis vadi- s. - 4 7 - ” ’ ' rno.

Iš visų vietovių lietuviams 
arčiąu širdies Lementas, kur 
geras skaičius pavyzdingai įsi-, 
kūrė palei Archer, McCarthy 
ir Derby . . . 
nais, darželiais,

mąs ir pąlaima, nuosavų rankų 
ilgų metų darbo vaisius- Peįvi- 
są savaitę ir sekmadienį saulė
je maudėsi, spalvomis, žavėjosi. 
Užteko, dešimties minųžių,* ^ai 
ištisi blokai, .kur namai, gara
žai, automobiliai, savimi di
džiavosi — tik šipulių pj-ižerti, 
tornadų straublių, lyg buldoze- 

•. |jiu suversti su žeme. Iš buvusių 
° žalių pievelių pavirtusių pimvy- 

nu; kyšo kur žmogaus batas, 
kur toile t o puodas, plaunamoji 
mašina, pusiau žemėmis apneš
tas jojamas medinis ar plastiki
nis arkliukas, — iš to gali; at
spėti, kad; čia, gyvenamų namų 
būta.... Traktoriai; automobi
liai, ■ buvę telefono.- stulpai; iš
rauti, nublokšti su; laužu sumai- 
šyti, viena kambario sofa už
nešta per kelioliką pėdų aukš-j 
tyn; į. medį, visiškai likusį be 
lapų. Tas. medis dar gali džiau
gtis,, nes lapus reikia manyti, ne 
'šiemeti 1 aiį kitaineti. naujus 
gaus. Bet daugumoje ir me
džiai išversti ir. “grąžtais” su
sukti, dar kitur. kadilakas ap
link tebestovintį medžio štuob- 
rį apsivyniojęs. Kitur namo 
st^asj ir lųboą nųpęšti.^ o-lgįmr 
barių kvadratai šiukšlių, laužo 
ir žemių pripilti. /M 'r ;

Nuoširdžią ir turiningą, atstovo.Frank Annunzio kal
bą reikėtų rasti priemonių perduoti, kiekvienam klausyti 
galinčiam pavergtam lietuviui. Kiekiveną jo kalbą tek
tų gerai įsiskaityti ir Amerikoje gyvenantiems mūsų 
tautiečiams. - ’

du iš jų agiplėjfcr. Visiems fcetu- 
riems St. Bernard, ligoninėje

Carol Stuffenbean,
žiaus nęg^lutinu apskaičiavi
mų, 87. namui visiškai sugriau
ti, 26 namai smarkiai apžaloti 
ir 36 namai lengviau.

Audros užmušti trys žmonės 
iTĮjį Lerųontę: iš jų vieną senu
tė Marjory Sandberg, nebespė- 
jusi nubėgti į rūsį buvo savo, 
.namo prislėgtą. Kas Lemouto 
nuostolius apskaičiuos,?,.. z

Cook ip Qu Page apskričiai, 
audros nuostolių ' turėję apie 
$6 milijonus, o ,Hillęręst naųjo- 
kęias apie $2.6 milijonus; Byr- 
bank priemięstyję ųuo. pojvy- - ■
nio nukentėję apie 600 namų, bar Italiją valdanti krikščionių 
kurių nuostoliai siekią daugiau demokratų partija bus komu- 
kaip milijoną dolerių. Oak nistų nugalėta, ’

į >'Priešrihkiminiąi; įtemps, pi
liečių apklausin^imai;rodo, 
kad krikčšįoųių demokratų 
partiją-galės surinkti visur bal-

buvo suteikta pirmoji

važiuodama 80th ir Vm- 
cennes sL, piestų pęr ąųtoųjpbi-

žeista nugabentą,’ į , Bernard 
ligoninę. /"* ’ . ’ Ssr*?-

ITALIJOS RIĄTOMZ
> Roma. — Už kelių, dienų pra 
sides Italijoj e politiniai rinki
mai, kariais įdomaujasi visas 
pasaulis, nes manoma, kad da-

kaip milijoną
Lawn ir Bridgeview poįvynio 
giliai apsemti.
* Tokio tvano Chicagoje nie

kas nebuvo matęs; kur- per- 3 
vajaus 
čiiį (inčų) vandens irJ gatvęs 
vi^omisj^rt^^  ̂jėdų į- 
lu®o up^^ '' a 1 ;

b^ji6 vis

Turine leidžiamas laikraštis 
La S tam p a rašo, kad dauguma ' 
Italijos rinkikų- yąa sųąįžaveję ai

nušilk viaduktu 69, ir Harvard , . ■
nafvin nmžiitarAti.b Viena; Jau kuris, laikas,

kaip Jordano karalius * Husei
nas derasi^ su amerikon 
redamas-'nušipirkti Ai 
j^šyj^s, ^ęjęšjęk^iiiįg £akė- 

. „ > ■ • -r^mo 

ifašo- 
nesu- 
ą 850' viepas^S keturių apšaudymų' 

tą Nsekmaifienį, kai juodukų 
gaujos akmenitnis dąužė auto
mobilių langus ir ątakavo bal
tuosius motOTistųsjdėi potvymių - •

moji ranka pasidarbavusi išil
gai McCarthy Road,; kur ikį:

ir ūkio į adargai būtinai aukš
tielninkai3 apversti.
x Nors visų į nelaimę pateku? 
šių. reikia gailėtis, bet dėlto

teiktų nukentėjusių žmonių pa
vardžių tarpe lietuviškų^ nj^gJ 
mato. Nors skaudžiai nukentė
jo pjioįsmarkių liūčių ir Ę«tvy-

is> no- 
erikos

geb^imįkėtį reikalą 
nul. dpL' ' .

Birželio 17 d. Jpr.dan^ kara- 

gali yrą jau iri: pažadėta, 
įgauti pri^ktuyiĄįų 'įakefų.

US

*^ąigaiįoijtasįų ligoj 
3^ Di

anos, kuriam važiuojant CMča.-

dūkų pro automobilio langą

jūdy ir du vaikai — 3 
amžiaus Daniel ir 7 metų

j Tp, negana, Robert. Mirofielli,

•J
S z-‘;kj’ ■

ZRATęSIA '

Delbi. — Indijos aį®*5*

taip vadinamą pavojaus įstaty
mą. kuriuo, galį bįūti suimami 
asmenys ils- l&ikpmį kalėjime 
be teismo sprendimo,

J Su juo drauge važiavę, jo? r SPinToiS 81; gvąnyųį- 
nių Brookridge, Hinsdale,’Bur- na ir dvi dukraitės 9 ir 6 metų. 
bank, Oak Lawn, Ekidgęvjėyf, i Tą pačią naktį buvoji lengvair A P QT M K r T Q XT A IT T T U M A.CLP M^'Oak Lawn, Wdgeyj^lj Tą pačią naktį huvoįl^^f 

UAB D1 lt ai 1 .fia iv 21 U J! 1 Jį IT trQ JS bet skaudžiausįaį Ife...sųj^asfį ;■ 7^^;---- ———st--—

DR. VYTAUTO ANTANO DAMBRAVOS 
KALBA, PASAKYTA 1976. II. 15 CARACAS 

LIETUVIAMS VASARIO 16 MINĖJIME 
(VENEZUELOJE)

Vasario 16 išreiškia visas lietuvių pastangas uz. 
tautos laisvę ir valstybinę nepriklausomybę. Šiuo ak
tu Lietuvos Taryba skelbė pasauliui,ne naują Lietu
vos valstybės įkūrimą, bet jos atstatymą. “Ji tai galė
jo atsiekti, atsiremdama į lietuvių tautos sąmonėje 
galutinai nepražuvusias valstybingumo tradicijas, 
siekiančias septynis amžius — iki pirmojo karaliaus 
Mindaugo." baigi. IJctuiui ijnt ne penkiasdešimt as- 
luonerių melą laisvėj ir priespaudoj ugdytas mūsų is
torijos kūdikis, o šimtmečiais kovų ir vėtrų grūdintas 
galingas Europos ąžuolas. Lietuva — ne trumpas tais- 
s vės liepsneles blyksterėjimas, o šventoji amžių ug
nis Vfes esame ne baudžiavos ir priespaudos vaikai. 
Esame laisvės vaikai! Lietuviai — Mindaugo palikuo
nys ir Vytauto Didžiojo anūkaidMes esame tauta, V(d* 
džiusi Europa nuo Baltijos iki Juodosios jūros — net 
ligi pačios Maskvos. Jau prieš beveik srxf.s šimtus me
ti/ mes gynė m Euroj/ą nuo geltonojo maro, o kryžiuo
čių galybe Žalgiry sutriuškinome, kai Šiaurės ir Die
tų Amerikos žemynas dar snaudė istorijos prieangy.

Didžiosios Lietuvos palikimas užpildo ne vienos 
tautos istorijos lapus. Viename straipsnyje Neprik
lausomybes Akto signataras. “Vilniaus kunigaikštis“ 
profesorius Mykolas Biržiška išskaičiavo, ką istorine 
Lietuva yra <la\usi kitiems.

Trumpai suglaudus. Lietuva davė I^enkijai ir 
lenkams ne tik Jogailą ir Jogailaicių dinastiją; ji da-

. ...................   1 1..... ■ . ■ " ! .■■■■_ R. l,

vė lenkams didžiuosius karo vadus Kosciušką ir 
Chodkevičių, poezijos genijų Adomą Mickevičių, kar
dinolus Radvilą ir Sapiegą, muzikos virtuozą Pade- 
revskį, patį “Lenkijos iš numirusių prikėlė]ą” Juozą 
Ginetą Pilsudskį, pirmąjį lenkų respublikos prezi- 
<lentą Gabrielių Narutavičių, ir kiek dar kitų. Rusus 
Lietuva apdovanojo Gedimi n a iči a is ir AJgirdieciais, 
Romanovų dinastijąJki Kotrynos laikų ir didžiuoju 

-lietuvių kilmės rašytųjų Dostojevskiu. Gudams “su 
atlaidžia šypsena” istorinė Lietuva leido iš jos savin
tis visus didžiuosius Lietuvos kunigaikščius, karo va
dus, valstybininkus ir administratorius. Ukrainiečiai 
irgi pripažįsta mūsų didžiuosius kunigaikščius, kaip 
savo buvusius valdovus, ir jais didžiuojasi. Iš savo 
“prūsinių lietuviškai-vokiškų sričių” mes vokiečiams 
davėme filosofą Kantą, o prancūzų literatūrą apdova
nojome Oskaru Milašium, kurio poeziją man dar ne
seniai. su ašaromis akyse, deklamavo ispaniškai bo- 
livieėiai ir argentiniečiai, laikydami Milašių didžiuo
ju šio šimtmečio poetu.

Manau, kad lietuvionuf reikia dar vienos valsty
binės šventės, kad paženklintume ir arąžipaį mylėtu
me Didžiąją Lietuvą. Tokia data galėtų būfi Mindau
go karūnavimo diena prieš septynis šimtus dvide
šimt Lrejis metus. Jei tikslios datos nįra, pasirinkto
ji diena galėtų būti liepos septynioliktoji—diena, ku
rią popiežius paskyrė Mindaugo vainikavimui, Npr&- 
ciau. kad toji valstybinės didybės,change su 
Vasario 16 žrrdiūtų mumyse didžSįjų Jaetauos kuni- 
gaikšeių narsumą ir didingumą, takios, partizanų ko- 
vinyumą, Sibivo kankinių tikėjimą ir ryžtą, ir kad 
toji švenė padėtų išlikti mus patvariais, kaip amžiais 
ištverminga yra lietuvių tauta!

.. 1 H
“XMft ųprėjau, ■

' Kaip tikrų šeserj:
: Esi. pačioje jaunystėje

Ir pąčįąme pavasary.”
Laisvėje suklenga IbietiiyįL' *Ant Vasario*pa- 

■grindų atstatytoji valstybė statės^ 'tirtėjo. ’ Plė^si 
modernių mokyklų tinklas, o moSšlaš*į)asieį|^, ^įkšto - 
europinio lygio, Išdygo tūkstančiai naujų sq£ybų. Yi- 
same krašte aidėjo, sutartinės, naktį ivietė, ' ‘ ’ 
ugnys, o gegužinėse verkė smuikai if kvą^p __
nikos. ^Ir miškai,'Iį ^G»-
vo.” t^feinka^ sunįdiį nųp a^s^o >^fki 
vėlyvos .nakties, Uę«-
vai ir lietuviams priklausė nuo j^atigęnągįų l^ų. 
ife bu^ sava
jai žemelei; “Mano žemė šventa žemė tu mane ne" 
šioji, .tu iiisato,iem^WpiS™lk iįane..- 
’ L^SXėj^ ^įt^ gijo, praeities ąaizdos: pirmyn ir 
aukštvri kilo tietuVa. Europa meškeriojo Lietuvos li-

bekonai va

*■ ; Lygiait prieš 2§kmetus, irgi Vasario ĮjB, aš turėjau 
laimės įkalbėti į Lietuvą pirmoje Amerikos Balso tran
sliacijoje. Bene tais; pačiais inėtaiš į‘ Eiėtuvą kalbėjo 
vienas mūsų knygnešys, šisai “miško,, bąolis“ turėjo gal 
aštuoniasdešimt mėtų, **’

Pasikalbėjime senukas knygnešys*, pasisako iš
važinėjęs Ameriką, nuo. Atlanto iki Pacifiko, bet skun
dėsi niekur nematęs lakštingalos ir negirdėjęs jos 
čiulbėjimo. “Amerikoje tįk ir kupsp§” —a sa
kė. Ir bulvės Amerikoje, jam buvo be skonio, ig 
liai nekvepėjo. O sūriai, kur tĮąĘayykaį?/!. N^tąs,^ 
ne Lietuva. Knygnešys, didžiąyosi savo tėvyne, kaip 
rašytojas Tftinas Vaižgantas: “Vyžota, lopyfą’ mhnp^ 
U^^rėle, bet mano!’* ”

* Baij^anl pasikalbę j iipą, knygnešys, buyą, pągra? , 
šytas tąrti žodį broliams tėvynėje. Bematant pradėjo 
nerviškai"stuksenti lazdele į grindis/‘Miegaliui ' stU 
ko,—- nemoku kalbėti. Aš nemokytas, nę sėlyje-» 
torius.’^ Vy ilgai tylėjo, įsmeigęs akis į tolį. Paskui_____________________ __________
kori^&ęraL tai aš padeklamuosiu eiles. Uetutią^’’~ tokia stipri bn-

1 
t

'i

į ąętno-

tos.HimnasJ .A.".' ' 7 > ■ ' ti“.
TįokiB giū ū šaltinio, vanduo, yra lietu

vi

k 1 dusomytičs ^netafc.
\ t, * *31 r

rnas mokėsi* r<enge fiuangrosjis. stovymavo Duoingįųp- 
se? ųo vis^ Lintitvą, VtS;

ių. meilė sa£p km^tui, Nemari, nepamaipoma,. toftrfįųto piouftiiyfefiV <į <įr
-- T \ spa^^SriWiKWrius FWlias, «g-

*r <M« įrodėme Jįį^rir -įo tėslatoeilg^Sįlėdaini Ątfentą, ir altfgljm) 4% 
gyvybę — į6anajai Lietųyaj> Uetuua iįgpinejo .' 
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ELENA ir SIMONAS ZELBAI

iys, A. Skre- 
Pleinys, V.

Komitgtias prašo, kad liętu- 
viž^ atvykę 1947 metais, jau da-

BRONEI ŽEMAITIENEI

lengvinimas komitetui planuoti 
ŠĮ balių. Registruojantis pra-

AMERIKOS * LIETUVIŲ PILIEČIŲ

sirinkimas Įvyks sekmadieni, birželio 

salėje, 4258’ So. Maplewood Ave. Na^ 
riai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišes.*
1 " Rožė Dįdžgalvis, rast.
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DR. AUNA BM1UNAS

. Z^W. 63rd Street 
Valandos pagal ansi ta rim ii
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU $4446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatdhėpia. skambinti 3748004

DR. CK. BOBELIS 
x INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ ,• 

-iT .CHIRURGIJA < «
’ : ląfef. 6954)533 ■ ' b
" A®* Medical Č*nt«r 

8G0 SUMM1T STREET
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS“

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7bt STREET 
h6fiMsi HEmlcck 4Š849 

R«rid.: 388-2233

Pirmadieiiiais ft fetvirtad. 1—7 ‘AaL. 
&ntrad.i? peukta^eiiį nuo 43^? 

ir šeštad/ tiktai susitarus. -

Rašo ii okupuotos'Liettivos po keliolika 
rubliu "pensi jos" gaunantis pen s i nin kas

Pas mus, ypač kaimo vietovė
se, susidarė maisto* trūkumai. 
Nei .mėsos, nei dešros nebegali
ma nusipirkti, nei silkės, kuri 
buv o “buržuaziniais” laikais vi
sų -biednųjų žmonių pavilga, nes 
jos galėjo nebrangiai gauti viso
se krautuvėje, o dabar silkė 
mūms tapo, kaip čia pasakius — 
dalikątesas (skanumynas), bet 
jos visai nebegaunam. Įdomu, 
kaip pas jūs ar galite nusipirkti 
silkių t Pabalti jis, .tai' žemės 
ūkio kraštas. Kek tų gyvulių iš
veža. Kiekvieną _ ketvirtadienį 
vežami gyvuliai iš kolūkių ir ko
lūkiečių .pilni dideli sunkveži
miai veža į skerdyklas, tas išba
dėjęs rusas -yiąką suėda, o mums

. X ~~ ' ^.’ . ^ - - y -- •

diuę karvę. Dar kitos nenupirko,

perka iš kaimynų. (kurie yra atv
šiandien buvau meškerioti po gimines, o tai

gadino, toks buvo marūdnas ki
bimas, tad nedaug tepagavai!. 
B iš k i esu pavargęs, tad, turbūt, 
ir baigsiu. Viso geriausio! Sii 
Dievu labos nakties.

f. Bučiuoju...

Uno vakarą-balių.
* metais rug- 
„jty namuose.

^įjteluviaL ku- 
” dą 1947 me- 

jo ir trečiojo 
moterys ir 
vieniai pas 
jų draugai

nešti savo adresu, kiek narių da
lyvautų ir savo pageidavimus.

Laiškus rašyti: V. Verikaitis, 
22 O&roount Rd., Apt 1510, 
Toronto, Ont., Canada M6P 2M7.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
• KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ai ivieta, utiiau j pasaulį kad kiekvienai, kuris tiki i mane, no- 
pasilikty tamsybėje^, — Jonę 12^0.
Pats yiešpats Jėzus ir šventoji , dvasia yra bažnyčios šviesa ir jos veiki

mu' mes esame vedami j Tiesą. Apaštalas Petras sako, kad m^ turime 
juo labiau patikėtiną pranašų žodį, ir jūs gerai darote kreipdami į ji dė
mesį, lyg į kokį žiburį šviečiantį tamsioje vietoje, (2iūr. 2 Petro 1:19). 
j 
rėti pranašų parašytąjį žodį kuris ^šviečia vis aiškiau tobulai dienai be-

* Dievo pranašas sako: “Tavo žodis yra žiburys mano kojai ir 
šviesa mano takui”. “Tavo paliepimas žiburys ir tavo įstatymas šviesa”. — 
Psabnė' 119^05; Pat 6:23.

Vl»i žino, kad mirti* yra žiauri ir paliočia kiakvioną, B«t kur yra nO- 
ruaiaįi? 1 klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629 
' - " JV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

. .g . - 1 , • Dar mes tebegyvename pasaulyje, tamsoje vietoje, todėl turime nuolat žiū-

AMEHIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ
Pašalpos klubo pusmetinis narių su-i j* 
sirinkimas įvyks sekmadienį, birželio 
20 <L 1:00 yaL po pietų J. Vaičaičio 
salėje, 4258'So. Maplewood Ave. Na
riai kviečiami atsilankyti, nes yra

DEL PAUL V. DARGJS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Westchester Community klinikos .
7 . Medicinos direktorius. '

1938 S. Manheim Rd., Westchester’ HL
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir 

Kas 'antrą šeštadieni 8—3 ’vai 
TeU 562-272/ arba 562-2728

JT KE^:G1S-O873

DR. yv. EISiN- EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA : 
. 6132 So. Kedzie Ave., WA 5-26>0 

Valandos pagal šusitarinią. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-8001.

/' ■ TEL. — SE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
- "GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

x S^etl^LYBE AKIŲ LIGOS 
<3907 West 103rd Street - ’
Valandos'-pagal susitarimą. - ...

i iilan vien dėl to pagalvojus 
imą.pykti s ant vyriausybės. Tiek- 
Įaųkų, pievų, pelkių, miškelių is- 
drasko/padaro ariamus ir sėja
mus ..laukus, "beribes platumas, 
net klaiku žiūrėti. Nei gegųtei- 
kukuoti, kur nutūpti^n ei lakš
tutei, kur lizdelį sukti... Ir kas 
iŠ to naudą. Kaimo pensininkas, 
jei nori ko pąsisūrifiti, tai deš- 

- ros rinkelės negali nusipirkti, o
jau silkę reikia impirsti., par- 

~ duoda, krautuvėse tokių stintų,
kilkų, strimelių — sūdytų, kcffiH- 
servuotų, bet tai. toli gražų; rie 
silkė, ne tas skpn is. ■ *.

■ Duona tai nebrangiai- kąinuo- 
ja." Šatravotos ^uonos ^kepaliu- 
kas 28 kapeikos tekainuoja".' Su 
(įuona kai t kurie; kolūkiai" no? 
-n-priaugintus jautiMiš greičiau 
nupenėti pardavimui, tai šeria 
duoną. ' Nors valdžią neleidžia,/ 
pk(dūkiamsx kad greičiau nu- 
peneti, nieko /nežiūri. Manę šėi-< 
mini totai neseniai pardavė bergž-

.‘L. , i • f ' '•A.- •■•■J

Žydai protestuoja;
.. ,z ■ .**•- . .. :
Čikaga.— Birželio 16 buvo; 

atidarv’ta mokslo ir pramonės 
muziejuj Sovietų paroda, pava
dinta “Moksliškas Sibiras”, Pa 
rodą tęsis iki liepos 13 d. Ja su 
organizavo Sovietų mokslo aka 
de.mijsL ‘ • <- .

Tą pat atidarymo dieną, žy
dų grupė surengė protestą prie 
mokslo muziejaus. '■ Gi vakare, 
muziejp uždarius, save pąsiva- 
dinusi žydų^ -grupe Tel Chai

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIE- 
DRAUGUOS piknikas įvyks Vyčių 
sode ir salėje, 2455 W. 47 St. birže
lio 20 dieną, sekmadieni. Bus bufe
tas ir užkantfinė, Adolfo Ramonio 
orkestras šokiams, dovanų laimėlis 
mas ir kt. Pradžia priešpiet. Įžanga

mirus, vyrui Vincui žemaičiui ir sūnums r— kun. Kęstučiui 
ir Algiui su Teima reiškiame nuošidžją užuojautą jr

IEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-6

DR. K. A. V. JUČAS
?,xr489į4441-56jl?|605 ; - . ..

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA .
- JQ02 N. tWESTĘRN AVĖ.- *. , 

'5Ž14? N. WESTERN AVE. •_ 'J_- 
Teiefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso teL: HE 4-1818 ' ;v’ L 
Rezidencijos: ĖR ?6-98Gl •*■ •

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIĖA&S LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 
dieniais nuo 3 iki 7 vai popiet 
Tik susitarus. . z: :

DR. FRANK PLECKAS'
. OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI ”'' 

2618 W. Žįst St. — TeI. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

■“ęoątąct lenses”.” ,. ..
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS fR ?

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET - 

VaLz anwad. nuo 1—4 po pfeHį.
ketyirtad. nuo. 5^7/vat Vakį 

į-Gfreo telef^ 77M8S0- 
Naujas rei-Jele€: 448-55451

Dfl VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ < 

Bendrrpraktika, spec^ AAOTERŲ ligos 
Ofisasr2652 WEST 59th STREET

Tai.: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirnk. antrai, trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

. pagal susitarimą. \ *

V. Tu m a so n is, M. D., S. C 
tĮchirurga’s • " 

2454 WEST>lst STREET 
OfiKĮitehU HEmJock 4-2123 

' • Rą^d, Jąlj^- Glbeoąy 8-6195 
Priima ligonius pagal, susitarimą, 
valandos’skambinti tSef. HE 4-2123. 
Jei neatdliępia. tai telef. GI 8-61J&5.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
orthopedas-proTezistaš 

kJd Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

♦ (Arch Supports) ir Lt

Dėl

2850 West 63rd St, Chicago. III. 60629 
Telefu PRespect 6-5084

no muziejaus -visas tris įeinamą 
siąs duris; Gi žydų jungtinis 
fondas priešais muziejų pasta
tė Sovietų kacetų lagerius vai 
zdliejantį sunkvežimį. -

Į1'-.4 ' 'i. ’ ' ’

Šunkveži/nis taip įrengtas ir 
“išpuoštas^ kad iš -muziejaus 
išeinant -ir į jį Įeinant tuojau j 
akį įkrenta Sovietų Rusijos ka- 
ęefų..lageriai; kuriuose iki šiol 
buvo pavaryta ir nužudyta nę 
tūkstančiai, bet milijonai žino 
toy : tliėturių; latvių, ėstų, gu- 
dų, ukrainiečių ir kitų, j- t

Tokie žydų “šposai” (tiki
mės bus ir kilį tautų, kurių .tė 
GŠlvės kenčia rusų vergiją) ru
sams nelabai patinka ir tik- 
Sraųsiai jie' pareikš protestą. = 
Bet turint omenyje, kad Ąmeri- 

's- ' ka yra laisvės šalis, tokie pilie- 
” ė : čių j^aTięėjąmi- ^špūšto” toę-J 
ę. ^flf būti varžomi. Amerika; tai,
j ne Rusija: čia nėra kacetii ir j

't ‘

4605-07

>
i

AS)

*

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairi v atstumiu Z;

ANTANAS'Vl LIMAS 
823 West 34 Piace 

TeL: F Rentier 6-T 882

J/ LIETUVIŲ MIŠKININKŲ
SĄJUNGA IŠEIVIJOJE

-r ■ * s r xr j T . • - ■

kuratorei HIPATUAI YČIENEI-ŽIŪRIENEI. sesutėms kuratorėms Hi- 

patijai ir Evelynai/ broliui Martynui ir giminėms bei artimiesiems 

nuoširdžą užuojautą reiškia ir kartu liūdi * • *

Linksmumo arba” liūdesio valandom 
gražiausiu sėli: ir žhūukai zzika 

‘ : piu papuošimui ir sezoninės 
r- 'kapams gėlės. ’ ‘

ROY R. PETRO (PUT?*Y. 1 i

DAUBARUSŪNUS
5525 So. Harlem Avt^ -*. 586-1220-
———4 /■------——

kun? Kęstučiui ir Algirdui su šeima reiškia 
. 'r-

nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi

PERKRAUSTYMAr^’" ' 

■ M 0 y j N G
- Leidiniai' — Pilna apdraudė

------7 -ŽEMA KAINA ' -
. x.Š=RĖNAS

Tel. WA 5-3063

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

k

. Į:

222 WEST CERMAK ROAD

Pm* Kawueou^ fWatfetf

So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

• 4. ♦ *.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

GEORGE F. RUDKINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

CHICAGO, nUNOB 60601 
Phmut YTrfEaU 7.7747 

HOURS i Non.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

GĖLĖS VISOMS PROGOMS' 

. Beverly Hills 

G E L I N Y Cl A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: P R 8-0833 ir P.R 8-0834
:/ . T _ • ■* J r ’ ■ .-Y- r„ y

- 9 -t '■ /__j- -~J - — - • - . - - ' —_J
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nieks ^žmomę nepeęsekięją.

Susitiksim po 30 m.
- 1947 metų liepos mėn. 31 d. 
“General M. B. Štuart” laivu iš 

'.Vokietijos j Kanadą . atvyko, bū
rys .jaunų vyruku ir išlipo Hali
fax o uoste. Perėjo muitihf ir 
gavę po $5, jie buvo susodinti į 
traukini tęsti savo kelionę į Ka
nados , gilumą kirsti miškų. At
vykę-į ^elioręs stotelę, jie su
sodinta { sunkvežimius if, galu 
gale, pasiekė kelionės t&slą ; sto- 
vykias 105 ir 107, kur pradėjo 
savo paskirti / per prakaitą pel
nyki duoną.; šiai grupei priklau
sė 165 vyrai.

Baigę sutarti, jie pasiskleidę 
po visą Kanadą, ieškodami lai-, 
-mės. Vieniems pavyko geriau, 
kitiems blogiau, o jau dalis i§- 
kėliavo amžinajam poilsiui.

Ateinančiais metais sueis ly?. 
giai 30 metų nuo jų- atvykimo 
Kanadon. J,

nurus’
- |o$ vyrą yincą, sūnus — kun. Kęstutį ir Algirdą su šeima bei jų ar 

tintuosius nuošidžiai užjaučiame kartu budėdami

DR. JUOZAS TAUTVILĄ IR ŠEJMĄ
GAĘ.Y. INDIANA | '

. DUKRAI VIOLETAI MIRUS
’X ' • ■ ■

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

•* i. • e,' .^4' X -

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

į

j- B
//

J E

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAV1- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

■

■

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

see us for 
financing.

AT OUR 10W RATES

Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 7%%

Mutual Federal 
Savings and Loan

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ REFORMATŲ KOLEGIJA

--- - • -’.i----- - i-

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, De. 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose alsiminimuptt ft nfttrąščiuose. Xęn minimas ir Lietu
vos vardas. 3J- '

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekyienc žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIEĮpVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygefe jums bus pasiųsta, jei <Ju doleriu atsiusite 
šhio ^dręsu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, Iii. 60608.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS j
(LACKAWICZ)

2424 WĘST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410 

----- L- ■-■■■ ■ ..------------------ ,

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSiMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS J

RENTING IN GENERAL 
Nu cmos

stock vėork. Profit sharing. {Steady

INTERNATIONAL BOUTIQUE 
431-0331

MARQUETTE PARKE išnuomoja 
mas kambarys vyrui arba moteriai.

•Tel. WA 54161. '

PETRAS KAZAN'AUSKAS, Prezidentas

2212 Vv. CcrmaL Roal Ghicapn jy Vlrgim* 7-7747

>JI | lt J IĮ ■*> B

HELP WAltTEb Ą MALI 
Darbininky Reiki*

HELP WANTED — FEMALE

SECRETARY LAW OFFICE 
Intelligent person possessing high 
degree of secretarial skills needed in 
growing law. firm. Position entails
full secretarial duties and related 
administrative responsibilities for 
partner. Ex. salary. Please coptact 

PAT VALENT, phone 346-7404.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS - VALDYMAS 
. / NOTARIATAS — VERTIMAI

Ateinantį sekmadienį, birželio 20 dieną, Chicagos jėzuitų 
centre bus pravesta kruvinų birželio įvykių minėjimas. -Visi Chi- 
c.igus lietuviai kviečiami minėjime dalyvautų priąj^nti Betųviapis 
pa; arytą didelę žaJąHr tomis dienomis nukentėjjįaįųs mūsų tau-

Minėjimą ruošia Chicagos Lietuvių Taryba, — pareiškė 
tarybos pirmininkė Kristina Austin. *

Minėjimas prasidės 11:00 valandą ryto jėzuitų koplyčioje. 
Mi-ias atnašaus kun. Adolfas Stasys, Amerikos Lietuvių Tarybos 
<--kretorius. —

Pasibaigus mišioms tuojau bus uždėtas vainikas prie žu- 
visiųjų paminklo. Trumpą priminimą apie žiaurius sovietų poli- 
c.jos ir kariuomenės darbus padarys Andrius Juškevičius.

— Baigus iškilmes prie paminklo, visi dalyviai kviečiami eiti, 
i didžiąją salę, kur bus prisiminti birželio Įvykiai rusų pavergtoje' 
Lietuvoje ir nurodytos gairės lietuvių veiklos netolimoje ateityje, 
— pareiškė pirmininkė. ” 5

Minėjimą man teks pradėti, o vėliau paprašysiu Dr. Kazį 
Bobelį, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininką papasakoti apie 
Lietuvos laisvei naudingus žingsnius, padarytus Wąshingtone, 
o vėliau p. Karolis Milkovaitis, Šaulių Sąjungos pirmininkas,, pa
darys pagrindinį birželio dienų pranešimą. / .

— Minėjime Lietuvos ir Amerikos himnus giedos. solistė 
Brudencija Bičkienė, — pareiškė Kristina Austin. ,— Kviečiu 
visus Amerikos lietuvius ir Lietuvos laisvės reikalais besirūpi
nančias organizacijas šiame minėjime dalyvauti. Neturime laiko 
laiškams ar kitiems kvietimams pasiųsti. Prašome šį prašymą 
skaityti kvietimu atvykti ir iškilmėse dalyvauti, — baigė pirmi
ninkė. ■ L ' . -■

gimtojo 1;rašto.papročiu ir ne-- 
ulnrivso Lietuvos bei visų lietu
vių reikalų, jų spaudos ir ben
drųjų darbų. Vąkar:telcfdnu ji, 
užsakė Naujienas, o šiandien 
jas jau rado savo pašto‘'dėžutė
je. Ponia Anna yra sociali pri
vačiose bei organizacijų pobū
viuose bei sueigose. Ji pažadė
jo dalyvauti Naujienų pknike, 
kuris bus liepos 18 d. Polonia 
piknikų sodelyje, prie 46-tos ir 
Archer Avė. Dėkui už dėmesį 
Naujienoms ir lietuviškiems 
reikalams be spaudai.

—Vincentas Vainiūnas, Oma
ha, Nebr., atsiliepė teigiamai į: 
Naujienų platinimo' vajų užsi
sakydamas jas yieneriems me
tams per mųsų atstovą ir patrio 
tinės bei tautinės spaudos plati- 

,ntoją. .Stasį?. ,^angQnį. Daugelis, 
lietuvių pradeda ryškiau pa- . _ .
^tebfeti, kad išeivijoje pradeda 
įsigalėti nesveikos nuotaikos bando patraukti juos j savo pusę- 
bei vienšaiiška Jr nedemokrati
nė propaganda, kuri sąlyčius 
su okupantu bėi ja Įgaliotiniais

lietuvių pradeda ryškiau pa-
Ronald Reagan turi

vy respublikonu konvencijoje, ne9u 
prezidentas fordas. bet iš rinkimi-

LIETUVEi- v MOTERIŠKEI Bridgepor- 
te ar Brighton Parkę reikalingi ke
turi švarūs kambariai aųtrame aukš
te. Skambinti po 6 valandos vakaro. 

Telefonas 927-7414.

L , į, VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

■ mui. Chicagos’ visuomenė ma-.. 
Joniai kviečiama gausiai 
certe dalyvauti. -

kon- 
(Fr.)/

— L. K. V. S. “Ramovė” Cle- 
velando Ramovėnų Vyrų Cho
ro koncertas Įvyks 1976 metų 
rugsėjo mėn. 18 d. Chicagoje. 
Jaunimo Centro, didžiojoje sa
lėje. Koncertą rengia L. K. V. 
S* “Ramovė” Centro V-ba ir 
Chicagos Skyriaus ramovėnai. 
Koncerto pelnas skiriamas Lai
svės Kovų Muziejaus įrengi-

— Ponia Anna Aleks iš 
quette Parko apylinkės 
Naujienų nuolatine skaitytoja 
užsisakydama ’ vieneriems nie- 
metams. Naujbji mūsų prenu- 
meratorė ponią, A. Aleks yra 
gimusi Tauragės ^apskrityje, 
jauna atvažiavo Amerikon ir 
Įsijungė Į Amerikos lietuvių 
veiklą. Ji neprarado ' gerųjų

Mar- 
tapo

Cosmos Parcels Express Corp.7 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE r 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted -et„ Chicago, Ilf.'60608. — Tel. 254-3320

r'

asas

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West’ 69th SU Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairię prekių.' >--r 
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ. . r

mitt

I senutė Aukso nevalgo
♦. 7 _ t ■ ' -■ -- ■•*■■■ ■’

— -Lenkų spaudoje tikras atsiti-
pradeda laikyti pąiriotnių veik- kiriia, paskelbtas “komikų” sky- 
smu, vieton kovos už pavergtą riuje : Viename provincijos mies- 
kraštą Įtaigojant bendradar- j telyje Į ligoninę atvežė vienišą 

■ biaviiną su okupantu bėi admi- į sergančią senutę, kuri 'gyveno, 
.jiistracija,. kurią vadina tauta.

Dėkui p. V: Vainiūnui už dė
mesį, ir p- S.. Pangoniuį už tar
pininkavimą. Malonu apie tai 
pranešti visiems Naujienų skai
tytojams.

- — Stasys Liepas, Cicero, IĮL, 
savo laišką taip užbaigia: “Pri
dedu dar $25 ' Mašinų fondui. 
Geriausi linkėjimai įNaujie-’ 
noms ir visiems, naujienie- 
eiams”. Dėkui už nuolatinę, pa? 
ramą ir už gerus linkėjimus. :

— Frank Sakalas, Beecher, 
Ill., pratęsė iš anksto Be ragi
nimo savo prenumertą ir kartu 
su gerais linkėjimais visiems 
bendradarbiams bei „skaityto* 
jams, atsiuntė $24 auką Mašiną 
fondui. Dėkui už anks’tyvą pfe- 

, numerates pratęsimą, ’ geras 
linkėjimus ir už dovaną.

— Paulius Varis , iš Santa Mo
nica, Cal., Igesniam laikui atvy
ko į Glenview, HL . v

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
5 kambarių ir visų ^patogumų namu
kas bevaikai, ir gyvuliukų nelaikan
čiai šeimai. Telefonuoti 434-9685.

IŠNLCOSIČ>-JAMAS KAMBARYS su 
baldais pensininkui? Gali pasinaudo
ki -virtuve. Teirautis .telef.< 254-7036.

INU OMO J AMAS- >4 kambarių butas 
su baldais 2-me aukšte suaugusiems j 
nuo liepos I d. 6541 So. CampbelL 
Telef. WA 5-6616.

kraštutiniame varge ir prasčiau
siai valgė tik gyvybei palaikyti.

Senutei esant ligoninėje, geri 
kaimynai sutarė apvalyti jos 
vargingą bakūžę, ir bekopdami, 
laukan visokią ta ršą, aptiko ^puo
dynę su keliais kilogramais auk-/ 
so pinigų ir-lgeroką. kiekį bran
gių papuošalų. .. \

Kai buvo painformuota apie 
radini, senutė, pasiaiškino saky
dama x‘Tokia alkana nebuvau, 
kad būčiauture j usi auksą yal- 
'gytiL" ..y’’- \
- _____ ~ _____—-- ——

— Kiekvienas Zžetupzs gali ap
,sidrausti gyvybę nuo iki

0,000 Susivienijimo Lietu
sių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams" pigi. TERM apdrauda: 
$1;000 -tik už 3 dpi. metams: ^ dienas’savaitėje~visą biraelįo 
Jiems yra ir Taupomoji -^Eh 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus, 
kitę-, apie grupinę Ąkcidėntalę 
apdraudą organizacijų na-

IŠNUOMOJAMAS kambarys"-dntramė 
aukšte, atskiras įėjimas ir patogu
mai. TelŲ 523-8944. 'i

išnuomojamas; 5 kambarių bu-? 
tas antrame /aukšte suaugusiems. 
Naujai remontuotas. Skambinti ■ 
RE 7-800?’po 6 vak vak.

BRIGHTON PARKE išnuomojamas
4 kambariu butas pirmame aukšte.
Tęl; 847-6888. įį$ : į.

■L — Didelis pasirink Imas pa
veikslų ir rėmų. Dėl išsikėlimo 
į Fiordą kainos per-pnsę suma
žintos dail. Antano Petrikonio

t - " ’S-’. ' -r.- ‘ ■ ' . -

Marquette. Meno galerijoj,- 3215 
W.63SL (prie \ Kėdžių Avė.). 
Tel. 436-2112. Galerija atdara

menesj. (Pr.)

> Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei- 
dimą. Dirbu ir. užmiesčiuose.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas.’ Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

PUSMEČIUI $70.00 CHICAGO J 
$52 CICEROJE 
(10/20/5/UM). •:

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius ’ 62—80 •
J. BACEVIČIUS 778-2233

riams — tik $2 už $1,000 ap- Dirbu greit, garantuotai ir są- 
draudą. Dėl šių ir kitokią in- žiningai. ' J-; ■
formacijų skambinkite Kristi- G 1 Klaudijus' Pumputis ' ‘ "

Naujienos?: 4358 ;S6.' Washtenaw Avė. 
■ ,(Pr)J į Tel.: 927-3559

? . ,-Ų - \;,r: "’f. ■ ‘ . r

nai. < Austin _ 
Tel. 421-6100. -

1 Klaudijus" Pūinpufis

2022 W. 69 ST^ CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
✓

“Y
LIETUVIS

DAŽYTOJAS '
4612 S. Paulina St

(Town of Lake)
Dažo namus II Jauko Ir Iš vidaus. 

Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

J. BACEVIČIUS — BELL ii KALT Y-
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. - — •” 778-2233
MARQUETTE PARKE vyresnio am- pTTTW DUAL TT’Q'T’AT'T? 
žiaus savininkė dėl ligos nebrangiai U U O JaHizAIj JLo 1 zi.1. Jh 
parduoda 6 kambariu geram stovyje, 
prižiūrėtą ir švaru* bungalow. Telėfo- 
nuoti GA 53350. ;z ' B

5 KAMBARIŲ mūrinis x bungalow 
su 2 kamb. ■- pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. "garažas. 56-ta ir Rock
well. S22.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu. 2 mašinų garažas.

62-tra ir Tahnan. $29,900. -
3 BUTAI, ir tuščia krautuvė. $360

pajamų nėr mėn. Brighton Parke. 
$28,000. > 7

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

SOPHIE BARČUS
<-■ RADIJO. ŠEIMOS VALANDOS 

Visos • programos j iš W0PA, 
1490 HL A. M.

Lietuviu kalba- Vjsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

.7: popiet. —L šeštadienį, ir
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai

. . .Telet: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE?

CHICAGO, ILL. 60629

CRANE SAVENGS and Loan Association

Brangenybės, LsIkrodliiL Dovanosi 
visoms progoms ; į

«37 WKST B3rd SK CHICAGO

Tekt 434-4660

J

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

z 2646 WEST 69fh STREET 
Telafj REpublk 7-1 «4T

1 11 ........ ....... ............  .

■ Siuntiniai į Lietuvą 
Ų ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av« 
Chicago, HI. S0631 T»I. Y A 75980

■ v V B. fe PIETKIEWICZ, Pres. . <

47 and Rockwell Street. ! tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI vieta automobiliams

Metama 4 mėty
Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

PIRKSTT _ PARDUOSI! — 
NŪOMOSIT.

-I ĮVAIRUS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaui 

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290 . 7 W 

135-TA IR ARCHER AVĖ.- 
: - Tel 257-5861 ■

Real Estate. Notary Public, 
įg ‘ INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.:

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING AND AIR J \ 
ęONDmOND?G:

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, 111,60609 Teel. VI 7-3447

v* e sj O
62—80X AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $7] pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penaininkamt 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
■ 523-8775

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis STATI FARMGall Frank zapons
320814 W.95th St

- GA 4-8654 I INSURANCf IFNSURANCf v

State Farm Ftre aad Casualty Company

ADRESAS

NAUJIENOS,
1’ 39 So. Halsted St., 

Chicago. Hl. 60608

■Mokama 1 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $1,000
- ar daugiau.

i — NAUJIENOS, C FC "A GO 1, |LI___ SATURDAY, JUNE 19, 1976

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Taupmenos padėtos Į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio-
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vadas.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos f sandėrius su okupantais ar Jų įgalio
tiniais. (

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras institu
cijas ir remia visu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Šiais pasimetimo, reto
rikos,ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems (domios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada- Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajauš komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gėrovei, siekiant visuotino lie-, 
tuviskų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, puse> mėty — $16.00, 

irims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAY vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Q Siunčiu _________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką' spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vienų savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE ffi VARDAS ___________________

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas,

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO

53-tos Ir Western Avenue kampai

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto :—' 5:00 vakaro; šešta- 
diehiais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

•— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambint) 
arba rašyt4 prašant siųsti, susi- 

. pažinimui. Platinimovajaus 
proga Naujienos yra siunčia^ 
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų. skaitytojų 
adresus. . '

(Pr)

Didžiausias kailių 
pasirinkimas j 

pas vienintelį 
lietuvį kailininką

CMc^goje —— flimTM

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Tel. 263-5828 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabaah Areno* 
2nd Floor Chicago, Hl. 60601

PASISEKIMĄ BIZNYJE 

“NAUJIENOSE* — TŪRI GERIAUSIA 

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

Nesenai išėjusi laukta
Juozės. Vaičiūnienes

TAUTINIU ŠOKIU ^VENCIU TAKAIS
100 didelio formato psk ddtag paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c.’ egzemplioriui., '
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 arv daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. ■’1; 4 , Ą
Knygą galima gauti Naujienose, arba pasinnčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu: > ,

1739 So, Halsted St, Chicago, Illinois 60608

RANGER 
ARE IS 
WILDFIRE r#

■ , u ■ l , N . I- ■!

3 easy ways 
to get the 
Zip Codes 

of 
people 

you -

J When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your local Post Office i
or see their National Zip 
Directory. Ą j

3 Local Zips can be found 
on the Zip Map in the 
butinėse pegee of your 
phonebook.

>




